Zápis z jednání
Zdravotní komise Rady Kraje Vysočina č. 4/2020
konaného dne 17. června 2020
Přítomni:
1. Lukáš Kettner (předseda)

7. Ivan Kuželka

2. Pavel Antonín

8. Tomáš Preininger

3. Olga Kourková

9. Marie Dudíková

4. Zdeněk Faltus

10. Miloslav Vrzal

5. Jan Procházka (místopředseda)

11. František Zítka

6. Radek Černý
Nepřítomni (omluveni):
1. Jan Ježek

4. Marcela Janoušková

2. Jiří Mazanec

5. Soňa Měrtlová (tajemnice)

3. Zuzana Hambálková
Hosté:
1. David Talpa (KrÚ, odbor zdravotnictví)
2. Jindřich Petrák (KrÚ, odbor zdravotnictví)
3. Vladislava Filová (ZZS Kraje Vysočina)
4. Jitka Hiršová (Nemocnice Jihlava)
5. Vít Bárta (Nemocnice Jihalva)
Program jednání:
1. Zahájení;
2. Schválení programu a zápisu;
3. Hospodaření zřizovaných lůžkových poskytovatelů zdravotních služeb za rok 2019;
informace v souvislosti s onemocněním COVID-19 – setkání s ředitelkou Zdravotnické
záchranné služby Kraje Vysočina a ředitelem Nemocnice Jihlava;
4. Problematika eHealth;
5. Diskuze, různé;
6. Závěr.
1. Zahájení
Lukáš Kettner, předseda Zdravotní komise Rady Kraje Vysočina (dále jen „ZdK“) přivítal
všechny přítomné a zahájil jednání. Dle počtu přítomných členů konstatoval, že je komise
usnášeníschopná.

2. Schválení programu a zápisu
Předseda přednesl návrh programu jednání, který byl 9 hlasy schválen. K zápisu z minulého
jednání nebyly vzneseny žádné připomínky a byl 9 hlasy schválen.
Na zasedání se dostavil člen komise Jan Procházka.
3. Hospodaření zřizovaných lůžkových poskytovatelů zdravotních služeb za rok
2019; informace v souvislosti s onemocněním COVID-19 – setkání s ředitelkou
Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina a ředitelem Nemocnice Jihlava
Zdravotnická záchranná služba Kraje Vysočina (ZZS KV)
Lukáš Kettner přivítal ředitelku ZZS KV Vladislavu Filovou.
Vladislava Filová okomentovala připravenou prezentaci a pohovořila o výsledku hospodaření
organizace za rok 2019.
Miloslav Vrzal vznesl dotaz, zda na počátku března měla ZZS KV dostatek osobních ochranných
pracovních prostředků (OOPP), jaký má paní ředitelka názor na koncepci ministerstva
zdravotnictví při vypuknutí pandemie koronaviru a dále na využití aplikace Záchranka.
Vladislava Filová sdělila, že ZZS KV na konci ledna nakoupila 1120 ks respirátorů FFP3.
Organizace má navázané smlouvy na dodávky OOPP, standardně má velké zásoby. V průběhu
února byly nakoupeny roušky, pláště, pláštěnky, rukavice, návleky, ochranné štíty, čepice atd.
Zásoba byla dostatečná. Největší spotřeba byla u odběrové skupiny, jejíž činnost byla zahájena
6. 3. 2020 a 9. 6. 2020 byla ukončena její každodenní činnost.
Ke koncepci ministerstva zdravotnictví uvedla, že všichni byli pod velkým tlakem. ZZS KV
neustále sledovala algoritmy a pokyny a úzce spolupracovala s krajskou hygienickou stanicí.
Aplikace Záchranka se využívá poměrně hojně. V rámci IZS je využíván systém AML,
tzn. lokalizace volajícího na tísňová volání.
Na základě dotazu Lukáše Kettnera, co se v souvislosti s pandemií onemocnění COVID-19
podařilo, nepodařilo a jak se organizace z této situace poučila, Vladislava Filová uvedla, že se
podařilo nevyvolat paniku, udržela se kázeň a k činnostem se přistupovalo s rozvahou.
Poučením je mít dostatečné zásoby OOPP.
Lukáš Kettner poznamenal, že by uvítal lepší koordinaci postupů všech nemocnic v kraji.
Na zasedání se dostavil člen komise Radek Černý.
Nemocnice Jihlava
Lukáš Kettner přivítal ekonomickou náměstkyni Nemocnice Jihlava Jitku Hiršovou a Víta Bártu
náměstka léčebné péče Nemocnice Jihlava.
Jitka Hiršová informovala, že díky dotaci od zřizovatele skončilo hospodaření nemocnice za rok
2019 s nulovým výsledkem. Vyúčtování se v současné době zpracovává, přesné výsledky
budou k dispozici na přelomu července a srpna. Problémem je nadprodukce, nemocnice důvody
nadprodukce vyjednává s pojišťovnami.
Vít Bárta pohovořil o opatřeních v Nemocnici Jihlava v souvislosti s pandemií koronaviru. Dle
jeho názoru není možné podobné nákaze čelit ve stávající nemocnici, řešením je postavení
nemocnice „na zelené louce“.
Na základě dotazu Lukáše Kettnera na úhradu závazků po lhůtě splatnosti Jitka Hiršová sdělila,
že jsou hrazeny 7 měsíců po datu dodání.
Miloslav Vrzal vznesl tyto dotazy týkající se stavu na počátku března letošního roku:
- Kolik lůžek měla nemocnice vyčleněných pro pacienty s onemocněním COVID-19? Dvě
patra v interním pavilonu a celé infekční oddělení.
- Měla nemocnice k dispozici dostatek OOPP? Neměla, obvolávali jsme, sháněli, ale
OOPP nebyly na volném trhu k dispozici.
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Ivan Kuželka nadefinoval ekonomické parametry, které se týkají hospodaření nemocnic, a které
budou předloženy na zářijovém zasedání zdravotní komise.
Miloslav Vrzal požádal o informaci ohledně čekacích lhůt na vyšetření, případně operace.
Upřesnění dotazu bude zasláno emailem.
4. Problematika eHealth
Jindřich Petrák seznámil členy komise s eHealth projekty v Kraji Vysočina. Mezi realizované
projekty patří zejména:
- Krajský regionální portál pro vzdělávání zaměstnanců zdravotnických zařízení v Kraji
Vysočina (e-learning);
- virtuální desktopy;
- jednotný nemocniční informační systém;
- eMeDocS – systém pro výměnu zdravotnické dokumentace a urgentních informací;
- standard ICT vybavení pro příspěvkové organizace kraje u zdravotnických zařízení
v Kraji Vysočina;
- eambulance;
- vzdělávací kurzy a semináře v ICT;
- ERP – jednotný systém pro všechna zdravotnická zařízení v Kraji Vysočina za účelem
sjednocení ekonomických agend a facility managementu;
- implementace jednotného číselníku SZM v QI - příprava automatizace a elektronizace
logistiky materiálu a léků na všech úrovních zřizovaných nemocnic.
Radek Černý požádal o poskytnutí informace, zda existuje v jednotlivých nemocnicích v Kraji
Vysočina možnost zapůjčení tabletu.
5. Diskuze, různé
Termín příštího zasedání byl stanoven na středu 16. září 2020, od 16.00 hodin, v Hotelu
Gustav Mahler.
6. Závěr
Lukáš Kettner, předseda ZdK, poděkoval všem přítomným za účast a ukončil jednání.

MUDr. Lukáš Kettner
předseda Zdravotní komise Rady Kraje Vysočina
Zpracovala a zapsala: Dana Vrábelová dne 23. června 2020.
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