Zápis č. 13
ze zasedání Výboru pro zdravotnictví
Zastupitelstva Olomouckého kraje
ze dne 9. 2. 2011

Přítomni:

Nepřítomni:

Doc. MUDr. Jaroslav Vomáčka, Ph.D., MBA

Ing. Jiří Kropáč

Eva Fischerová

MUDr. Martin Hönig

Věra Kocianová
Mgr. Helena Kulinová

Omluveni:

Ing. Ladislav Kavřík

MUDr. Pavel Holík

MUDr. Ivo Mareš, MBA

MUDr. Eduard Sohlich, MBA

MUDr. Lumír Studený

Ing. Jan Eyer

MUDr. Ivan Sumara

RNDr. Marek Jukl

Prof. MUDr. Zdeněk Kolář, CSc.
Jaroslav Nerušil

Hosté:

Ing. Tomáš Uvízl

MUDr. Zdeněk Nakládal, Ph.D.

Program:
1.

Úvod a schválení programu zasedání

2.

Kontrola plnění usnesení a zápisu z minulého zasedání

3.

Seznámení s aktuálními usneseními Rady a Zastupitelstva Olomouckého kraje
v oblasti zdravotnictví

4.

Aktuální situace v hygienické službě a aktuální epidemiologická situace

5.

Aktuální situace v souvislosti s akcí „Děkujeme, odcházíme“

6.

Různé a diskuse

7.

Závěr

Strana 1 (celkem 6)

Zápis:
1. Úvod a schválení programu zasedání
Zasedání Výboru pro zdravotnictví Zastupitelstva Olomouckého kraje (dále také jen
„zdravotní výbor“) zahájil jeho předseda doc. J. Vomáčka, který se dotázal členů
zdravotního výboru, zda má někdo připomínky k návrhu programu. Ing. L. Kavřík
navrhl doplnění bodu programu Aktuální situace v souvislosti s akcí „Děkujeme,
odcházíme“. Další návrhy na doplnění programu zasedání členové výboru nevznesli.
Zdravotní výbor usnesením schválil program dnešního zasedání včetně navrženého
doplňku.
2. Kontrola plnění usnesení a zápisu z minulého zasedání
Byla provedena kontrola plnění usnesení z minulého zasedání zdravotního výboru.
Ohledně usnesení výboru, které ukládalo doc. J. Vomáčkovi předložit Zastupitelstvu
Olomouckého kraje návrh v záležitosti poskytování lůžkové a ambulantní zdravotní
péče v regionu Jesenicka, sdělil doc. J. Vomáčka, že téma bylo na zasedání
zastupitelstva otevřeno, vzhledem ke krátkosti lhůty mezi zasedáním zdravotního
výboru a zastupitelstva však nebyl na zasedání zastupitelstva předložen zápis
z minulého výboru a ani písemný materiál.
Doc. J. Vomáčka také uvedl, že vedení JESENICKÉ NEMOCNICE spol. s r. o.
uvažuje o transformaci nemocnice na veřejné neziskové ústavní zdravotnické
zařízení a žádají, aby tomuto neziskovému zařízení Olomoucké kraj poskytoval
vyrovnávací platbu
za veřejnou službu (poskytování lůžkové a ambulantní
zdravotnické péče). Zároveň však se objevují informace o odtékání zisku
z nemocnice. Jesenická nemocnice
bude na programu některého z příštích
zasedání zdravotního výboru.
Dále doc. J. Vomáčka zmínil, že na zasedání zastupitelstva vystoupil s otázkou
podpory vzniku kliniky infekčního lékařství, zastupitelstvo tento vznik podpořilo. Doc.
J. Vomáčka se zeptal Ing. T. Uvízla, zda Fakultní nemocnice Olomouc oslovila
Středomoravskou nemocniční a.s. v záležitosti infekčního lékařství, na což Ing.
T. Uvízl odpověděl záporně.
Ing. L. Kavřík se dotázal, kdy bude zastupitelstvo jednat o problematice lůžkové
zdravotní péče v Jeseníku. Doc. Vomáčka reagoval tak, že přesný termín není
stanoven, na téma jsem upozornil ale zastupitelstvo v té věci nerozhodovalo, protože
nebyl k dispozici zápis ze zdravotního výboru.
Zdravotní výbor vzal usnesením na vědomí informace o plnění usnesení z minulého
zasedání výboru.
3. Seznámení s aktuálními usneseními Rady a Zastupitelstva Olomouckého
kraje v oblasti zdravotnictví
Byla prezentována usnesení Rady a Zastupitelstva Olomouckého kraje od minulého
zasedání zdravotního výboru.
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Krátce se diskuse zaměřila na heliport v Jeseníku a dotační program Olomouckého
kraje v protidrogové prevenci.
Na dotaz doc. J. Vomáčky sdělil MUDr. I. Mareš, že původně mělo dojít k vybudování
nového areálu pro zdravotnickou záchrannou službu v Jeseníku, došlo však
k dohodě na snížení nájemného v prostorách nemocnice, takže výjezdové stanoviště
zůstalo na původním místě, v původním areálu však nebylo možné vybudovat
heliport, který byl proto vybudován v sousedství stanoviště hasičů. V radě došlo ke
schválení převodu finančních prostředků do dalšího roku, které nemohly být použity
v důsledku toho, že nedošlo k účetní aktivaci majetku. Ročně je na tomto heliportu 40
až 60 vzletů.
Doc. J. Vomáčka navrhl, aby zdravotní výbor podpořil zvýšení částky určené na
dotační program Olomouckého kraje v protidrogové prevenci, v rozpočtu bylo
vyčleněno 2,25 mil. Kč, navrhuje zvýšení o 250 tis. Kč. Ing. T. Uvízl uvedl, že sice
není proti, ale nebude ani hlasovat pro, protože nejsou bližší údaje o stavu rozpočtu.
Na návrhu na zvýšení částky pro dotační program protidrogové prevence se členové
výboru neshodli.
Zdravotní výbor usnesením vzal na vědomí usnesení Rady a Zastupitelstva
Olomouckého kraje v oblasti zdravotnictví za období od minulého zasedání výboru.
4. Aktuální situace v hygienické službě a aktuální epidemiologická situace
Doc. J. Vomáčka uvedl, že na dnešní jednání pozval ředitele Krajské hygienické
stanice Olomouckého kraje MUDr. Z. Nakládala, a to vzhledem k aktuálním návrhům
na změny v organizaci státních orgánů ochrany veřejného zdraví a vzhledem
k aktuální epidemiologické situaci.
Doc. J. Vomáčka přečetl písemné stanovisko MUDr. P. Holíka, který se nemohl
účastnit zasedání zdravotního výboru kvůli schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu
ČR. MUDr. P. Holík mj. uvádí ve svém stanovisku, že bývalý náměstek ministra
zdravotnictví a nyní poslanec Marek Šnajdr přišel s návrhem, který de facto znamená
zánik stávající sítě okresních hygienických stanic, čímž se jejich dosavadní agenda
převede na krajské hygienické stanice. Ty však nemají dostatečnou kapacitu, na
řešení problémů a ani dostatečnou znalost místních specifik. Tento krok povede
k zhoršení situace v oblasti dozoru nad dodržováním hygienických norem. Již
nebude tak jednoduché nechat si např. udělat rozbor vody, nebo prověřit výrobek
s prošlou dobou konzumace, jako doposud. Občan bude odkázán na desítky
kilometrů vzdálené krajské pracoviště hygienické stanice. Navrhovaná změna je
v rozporu s deklaracemi o přibližování úřadu občanovi. Občan ztratí další možnost,
jak se dovolat svých práv např. v boji proti všemocným řetězcům. Je otázka, co se
stane s budovami po zrušených okresních hygienických stanicích, zda není snaha
zrušit tyto stanice též motivována záměrem „výhodně“ zpeněžit tyto nemovitosti.
MUDr. P. Holík považuji rušení okresních hygienických stanic za krok zpět nepodpoří
ho.
Poté doc. J. Vomáčka předal slovo MUDr. Z. Nakládalovi.
MUDr. Z. Nakládal zahájil svůj výstup přehledem vývoje organizace hygienických
stanic v posledních 10 letech. Sdělil mj., že nejprve byla v každém okrese okresní
hygienická stanice (OHS) a v sídle kraje (podle rozdělení z roku 1960) krajská
hygienická stanice (KHS). Od 1. 1. 2001 vznikly KHS ve všech nových 14 krajích,
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OHS zůstaly v těch okresech, kde nebylo sídlo kraje. Od 1. 1. 2003 došlo ke sloučení
OHS s příslušnými KHS, takže dosud je v každém krajském městě sídlo KHS, které
mají v bývalých okresních městech územní pracoviště KHS. Od 1. 1. 2003 také
došlo k oddělení laboratorních složek - vznikly z nich zdravotní ústavy, které měly
poskytovat zdravotní služby za úplatu.
V minulých letech postupně docházelo ke snižování objemu finančních prostředků na
provoz KHS a objevují se plány na redukci okresních pracovišť.
KHS Olomouckého kraje měla v roce 2007 173 pracovníků, k 1. 1. 2011 jich má 135,
došlo tedy za poslední 3 roky k úbytku o 22 %. Na rok 2011 došlo jako i jinde ke
snížení mzdových prostředků o 10 %.
Leaderem změn je poslanec Marek Šnajdr, bývalý 1. náměstek ministra
zdravotnictví, který o záměru redukce hovořil už v roce 2007.
Jsou navrženy další redukce, které by znamenaly zrušení některých okresních
pracovišť, což by mělo vliv na dostupnost potřebných služeb pro občany. Konkrétně
má být v zákoně zrušena příloha, která vyjmenovává města, kde jsou územní
pracoviště KHS a také má být stanoven postup, v němž ředitel KHS může navrhnout
zrušení okresního pracoviště, návrh posoudí Ministerstvo zdravotnictví a rozhodne
o něm.
Na dotazy doc. J. Vomáčky a Ing. L. Kavříka sdělil MUDr. Z. Nakládal, že současná
výše provozních prostředků v rozpočtu KHS je necelých 70 mil. Kč, což lze označit
za „dno“, průměrná mzda je 23 tis. Kč.
Ing. L. Kavřík se dotázal, zda změny znamenají i zrušení některých kompetencí KHS,
nebo zda dojde k přemístění jejich pracovníků, případně zda kompetence přejdou na
jiný úřad a pracovníci zůstanou na stejné adrese pod jinou „hlavičkou“. MUDr. Z.
Nakládal uvedl, že není zásadní, co je napsáno na budově, ale zda bude určitá
činnost vykonávána a jak bude činnost dostupná pro občany. Ing. L. Kavřík doplnil
dotaz, jestli nejde pouze o formální změnu při zachování obsahu kompetencí. MUDr.
Z. Nakládal reagoval, že kompetence zůstávají, ale ubývá personálu a finančních
prostředků. Při dalším snížení hrozí např. zavírání okresních poboček.
Paní E. Fischerová položila dotaz, zda obsahem návrhu je přímo zrušení okresních
poboček, nebo to bude záviset na úvaze ředitelů, což by znamenalo změnu na čistě
finanční otázku.
MUDr. Z. Nakládal odpověděl, že v zákoně má být zrušena příloha, která
vyjmenovává města, kde jsou územní pracoviště KHS a řediteli KHS se má dát
oprávnění navrhnout zrušení okresního pracoviště, návrh posoudí Ministerstvo
zdravotnictví a rozhodne o něm.
MUDr. Z. Nakládal ještě doplnil, že má dojít k zániku zdravotních ústavů, které budou
sloučeny do dvou příspěvkových organizací se sídlem v Praze a Ostravě.
Doc. J. Vomáčka se dotázal na aktuální epidemiologickou situaci v kraji.
MUDr. Z. Nakládal uvedl, že počet akutních respiračních onemocnění v ČR ani
v Olomouckém kraji ještě nedosahuje limitu epidemie, který je stanoven číslem 2
tisíce nemocných na 100 tisíc obyvatel. Konkrétně v kraji je 1837 na 100 tisíc
obyvatel, obdobně je to v celostátním průměru. Počet nemocných odpovídá ročnímu
období. Populace byla promořena virem H1N1 už loni, ale jsou přítomny i jiné druhy
chřipkových virů. Samozřejmě, že se situace bude dál vyvíjet.
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Pokud se jedná o virus HIV, tak v posledních dvou až třech letech dochází k nárůstu
nakažených. Počty nejsou sice ve srovnání s některými jinými státy hrozivé, velmi
problematický je však trend, dříve počty nakažených stagnovaly, v posledních letech
rostou. Dříve šlo zejména o homosexuály a prostitutky, teď dochází k nárůstu mezi
mladou populací obecně a objevuje se obava z dominového efektu, protože se tato
mladá generace dostává do fertilního věku.
Doc. J. Vomáčka se zajímal, zda je problematická situace u dalších onemocnění a
zmínil příklad TBC. MUDr. Z. Nakládal reagoval, že ne. Doc. J. Vomáčka zahájil
diskusi.
Mgr. H. Kulinová se zeptala, jaké má např. KHS preventivní programy a zda nebyla
ze strany KHS např. podceněna propagace vlastní činnosti. KHS dělá drobnou práci,
o níž se ve veřejnosti možná málo ví, přestože je důležitá.
MUDr. Z. Nakládal odpověděl, že možná má Mgr. Kulinová částečně pravdu, uvedl
však, že např. prevence byla direktivně převedena na zdravotní ústavy, které však
musí generovat zisk, takže se ústavy preventivní činnosti zbavovaly, protože
prevence nepřináší zisk bezprostředně. KHS měly v určitém období dokonce pokyn
nepřijímat dotace od jiných subjektů. Mgr. H. Kulinová reagovala, že pokud byla již
dříve taková situace, měla být již dříve vyvinuta snaha o zlepšení. Prevence v naší
zemi byla na špičkové úrovni.
MUDr. Z. Nakládal podotkl, že např. Norsko, které je bráno za vzor v prevenci, má
systém podobný našemu, ale náš je nyní ohrožen.
Doc. J. Vomáčka poznamenal, že situace je tristní, zdravotní výbor by mohl k věci
zaujmout stanovisko.
Ing. L. Kavřík uvedl, že není spor o tom, zda má být zachována stávající péče, ale
nejsou úplně jasné konkrétní údaje, zda např. je na určitou práci potřeba 80 nebo
100 lidí. Výbor by spíš měl informace vzít na vědomí a členové výboru mohou
působit v této záležitosti prostřednictvím svých poslanců.
Paní E. Fischerová poznamenala, že návrh změny zákona je ve druhém čtení
v Poslanecké sněmovně parlamentu ČR, situace je otevřená, bude záležet také na
vyjednávacích schopnostech zainteresovaných.
Ing. L. Kavřík podotkl, že návrh zákona sám ještě neznamená zrušení okresních
pracovišť KHS.
Doc. J. Vomáčka navrhl, že by ale zdravotní výbor mohl deklarovat podporu, aby
okresní pracoviště byla zachována.
Po diskusi přijal zdravotní výbor usnesení, kterým vzal na vědomí zprávu ředitele
KHS.
5. Aktuální situace v souvislosti s akcí „Děkujeme, odcházíme“
Doc. J. Vomáčka uvedl, že v rámci výzvy „Děkujeme, odcházíme“ podalo výpověď
133 zaměstnanců Fakultní nemocnice Olomouc, a to zejm. anesteziologové, lékaři
z I. interní kliniky, z I. chirurgické kliniky, z novorozeneckého oddělení, z Hematoonkologické kliniky. Pokud by odešli, hrozí kolaps akutní péče.
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MUDr. I. Mareš sdělil, že se za záchrannou službu účastnil jednání 8. 2. 2011 mezi
Olomouckým krajem, nemocnicemi a zdravotními pojišťovnami, kde se přítomní
shodli, že akutní zdravotní péče v Olomouckém kraji nebude narušena.
Ing. L. Kavřík sdělil, že ve Středomoravské nemocniční a.s. byla podána 1 výpověď,
takže není problém se zajištěním péče.
MUDr. I. Mareš doplnil, že ve Vojenské nemocnici Olomouc byly podány 2 výpovědi,
které však nesouvisí s akcí.
Ing. L. Kavřík se zeptal na JESENICKOU NEMOCNICI, MUDr. I. Mareš odpověděl,
že tam výpovědi nebyly a že vedení nemocnice nabídlo kapacity i pro přilehlé oblasti
Krnovska.
Prof. Z. Kolář doplnil, že nikdo nepodal výpověď z pracovního poměru na lékařské
fakultě. Zúčastnění tedy nechtějí odejít, ale jde o jakýsi akt solidarity.
Zdravotní výbor vzal usnesením na vědomí informace sdělené členy výboru
v souvislosti s akcí „Děkujeme, odcházíme“.
6. Různé a diskuse
Členové výboru se shodli, že příští zasedání výboru by mohlo být 30. 3. 2011 a 25. 5.
2011. Zasedání 25. 5. by mohlo být výjezdní v Jeseníku.
Potvrzení termínu a konkrétní program budou včas členům výboru zaslány.
7. Závěr
Doc. J. Vomáčka poděkoval členům zdravotního výboru za účast na dnešním
zasedání a poté zasedání ukončil.
V Olomouci dne 9. 2. 2011

……………………………….
Doc. MUDr. Jaroslav Vomáčka, Ph.D., MBA
předseda výboru

Přílohy:

Pozvánka
Prezenční listina
Usnesení Výboru pro zdravotnictví z 9. 2. 2011
Přehled dosavadních usnesení Rady a Zastupitelstva Olomouckého kraje
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