Zápis č. 5
ze zasedání Výboru pro zdravotnictví
Zastupitelstva Olomouckého kraje
ze dne 14. 10. 2009

Přítomni:

Nepřítomni:

Doc. MUDr. Jaroslav Vomáčka, Ph.D., MBA
Ing. Jiří Kropáč

Omluveni:

Věra Kocianová

MUDr. Pavel Holík

Mgr. Helena Kulinová

Eva Fischerová

MUDr. Martin Hönig

Ing. Jan Eyer

MUDr. Eduard Sohlich, MBA

MUDr. Lumír Studený

Ing. Ladislav Kavřík

RNDr. Marek Jukl

MUDr. Ivo Mareš, MBA
MUDr. Ivan Sumara

Hosté:

Prof. MUDr. Zdeněk Kolář, CSc.

Ing. Pavel Vrbecký

Jaroslav Nerušil
Ing. Tomáš Uvízl
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.

Investice a projekty ve zdravotnických zařízeních zřizovaných Olomouckým
krajem

5.

Různé a diskuse

6.

Závěr

Zápis:
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1. Úvod a schválení programu zasedání
Jednání Výboru pro zdravotnictví Zastupitelstva Olomouckého kraje (dále také jen
„zdravotní výbor“) zahájil doc. J. Vomáčka.
Doc. J. Vomáčka se dotázal členů zdravotního výboru, zda má někdo připomínky
k návrhu programu. Členové zdravotního výboru připomínky neměli.
Zdravotní výbor usnesením schválil program dnešního zasedání.
Doc. J. Vomáčka jako aktualitu sdělil, že navštívil šternberskou nemocnici, kde bylo
otevřeno nové hemodialyzační středisko, které je velmi důležité pro zajištění péče
o pacienty s onemocněním ledvin, když mj. kapacita ve Fakultní nemocnice Olomouc
(8 hemodialyzačních lůžek) již nedostačovala, pracoviště ve Šternberku by mělo
fungovat na 2 směny.
2. Kontrola plnění usnesení a zápisu z minulého zasedání
Byla provedena kontrola plnění usnesení a úkolů ze zápisu z minulého jednání
zdravotního výboru.
Doc. J. Vomáčka se zastavil u tématu informování o Nemocnici Olomouckého kraje,
a.s. (dále jen „NOK“). Jeden ze zastupitelů, člen klubu KSČM, na jednání
zastupitelstva sdělil, že nemá dost informací o dění v NOK, ale doc. J. Vomáčka je
toho názoru, že problematika NOK byla dostatečně projednávána na zdravotním
výboru. Zeptal se, zda MUDr. Sumara nemá dost informací o NOK.
MUDr. Sumara odpověděl, že informace byly podány, ale ne dostatečně, KSČM
nemá svého zástupce v dozorčích orgánech.
MUDr. Vomáčka se domnívá, že informací je dost, rada kraje plní funkci valné
hromady, zdravotní výbor se obšírně a podrobně touto problematikou zabýval.
3. Seznámení s aktuálními usneseními Rady a Zastupitelstva Olomouckého
kraje v oblasti zdravotnictví
Byla rekapitulována usnesení Rady a Zastupitelstva Olomouckého kraje za období
od minulého zasedání zdravotního výboru.
Doc. J. Vomáčka opět sdělil, že na zasedání zastupitelstva byly připomínka z řad
zastupitelů KSČM k dotacím na protidrogovou problematiku.
K tomu doc. J. Vomáčka dodal, že hodnotící komise, jejímž byl předsedou, podrobně
posoudila předložené projekty. Projekty jsou ze všech okresů, rozděleno bylo celkem
2,6 mil. Kč.
Na zastupitelstvu také zazněla připomínka z klubu KSČM, že je problematické, zda
jsou prostředky efektivně využity. Doc. J. Vomáčka odpověděl, že 100 tis. Kč bylo
ještě vyčleněno na analýzu efektivnosti využití těchto prostředků.
Dokumenty jsou k nahlédnutí na odboru zdravotnictví, zdravotní výbor se
problematikou bude zabývat, jakmile bude analýza. Je třeba také uvést, že určité
skutečnosti lze jen velmi těžko kvantifikovat. Co je vlastně kladným výsledkem práce
v protidrogové prevenci? Zda počet uživatelů návykových látek, kteří se vrátí do
normálního života? Nebo o kolik se sníží riziko nakažlivých nemocí? Je však zřejmé,
že v poslední době dochází k hrozivému nárůstu zneužívání návykových látek, proto
je potřeba i vynakládat prostředky na prevenci.
Doc. J. Vomáčka se dotázal, zda má někdo dotazy k tomuto tématu.
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Ing. T. Uvízl se dotázal, do kdy má být provedena analýza.
Doc. J. Vomáčka odpověděl, že termín zatím není stanoven, předběžná úvaha byla
do 31. 3. 2010, ale bylo by dobré požádat odbor zdravotnictví krajského úřadu, aby
řešení urychlil.
Ing. P. Vrbecký k tomu poznamenal, že hovořil s protidrogovou koordinátorkou
krajského úřadu Mgr. Zuzanou Starostovou, zda by bylo možné pořídit analýzu do
konce roku 2009, Mgr. Z. Starostová tuto možnost ještě ověřuje. Ing. P. Vrbecký
dodal, že nelze zaručit, že by byly potřebné finanční prostředky v příštím roce
v rozpočtu kraje prosazeny.
Doc. J. Vomáčka připomněl, že není jasné, zda analýza provedená v tak krátké době
bude kvalitní.
Ing. P. Vrbecký doplnil, že by bylo dobré ještě upřesnit zadání pro analýzu.
Doc. J. Vomáčka se domnívá, že zadání je dost jasné, tedy jestli byly finanční
prostředky vynaložené efektivně a účelně (na co byly prostředky použity, na mzdy,
na jiné náklady, s jakým výsledkem). Je však třeba analýzu provést tak, aby byla
použitelné, nikoli analýza „pro analýzu“.
Mgr. H. Kulinová uvedla, že jako lékárnice vidí uživatele drog, kteří v lékárnách
kupují léky, z nichž vyrábí drogy. Jedná se o léky s obsahem pseudoefedrinu. Jen
v Mohelnici se jedná asi o 100 lidí, které v lékárnách tyto léky kupují, takže odhadem
dalších 200 osob je jen v oblasti Mohelnice, kteří užívají takto návykové látky. Město
Mohelnice také dává prostředky na protidrogovou prevenci, vynakládat finance na
prevenci je potřebné - hlavně na prevenci ve školách a školkách.
4. Investice a projekty ve zdravotnických zařízeních zřizovaných Olomouckým
krajem
Ing. P. Vrbecký zpracoval pro zdravotní výbor přehled investic ve zdravotnických
zařízeních zřizovaných Olomouckým krajem a na zasedání zdravotního výboru
zmíněný přehled komentoval.
Doc. J. Vomáčka poděkoval Ing. P. Vrbeckému a rozvinula se debata o hodnotě
investic v letošním roce. V návaznosti na debatu požádal doc. J. Vomáčka, aby
odbor zdravotnictví připravil přehled, jaké probíhali investice v zařízeních zřizovaných
Olomouckým krajem od 1. 1. 2003, a to zvlášť stavební a nestavební včetně údajů
o výši prostředků vynaložených Olomouckým krajem a vynaložených z vlastních
investičních fondů příspěvkových organizací. Ing. Vrbecký sdělil, že přehled
zpracuje.
Mgr. H. Kulinová se dotázala na výstavbu pavilonu pro nemocné Alzheimerovou
chorobou v Moravském Berouně, na což Ing. P. Vrbecký odpověděl, že tato investice
se připravuje. Doc. J. Vomáčka potvrdil, že se jedná o důležité téma.
Ing. P. Vrbecký připomněl, že pro realizaci projektů je potřebné sledovat výzvy
v rámci regionálního operačního programu a včas reagovat.
Mgr. H. Kulinová doplnila, že problematika Alzheimerovy choroby je velmi aktuální.
Pro rodiny s osobou, která trpí uvedenou chorobou, je tato nemoc velká zátěž. Ing.
Vrbecký sdělil, že o vybudování pavilonu se zasloužil zejména MUDr. Podivínský,
bývalý ředitel odborného léčebného ústavu neurologicko-geriatrického Moravský
Beroun.
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Doc. J. Vomáčka také připomněl, že město Olomouc poskytlo finanční prostředky
sdružení Pamatováček, které se věnuje problematice Alzheimerovy choroby, provoz
stacionáře pro osoby trpící touto chorobou je velmi potřebný.
Prof. Z. Kolář sdělil, že kraj přispívá Univerzitě Palackého a její lékařské fakultě, ale
v porovnání s Ostravou, Zlínem jde pouze o zlomek. Důležité je poskytování dotací
zejm. v situaci, kdy je podmínkou pro získání dotace z jiných zdrojů než krajských
podmíněno vícezdrojovým financováním.
Doc. J. Vomáčka sdělil, že by podpora krajem mohla být prosazována
i prostřednictvím zdravotního výboru. Bylo by vhodné vytvořit systém spolupráce pro
podporu investic ve zdravotnictví, aby podpora nebyla pouze nárazová a s ohledem
na momentální situaci - např. by mohlo jít o financování zdravotnického školství.
5. Různé a diskuse
Doc. J. Vomáčka požádal přítomné o případné další informace nebo připomínky.
Paní V. Kocianová zmínila nedostatek lékařů na Jesenicku a mj. v nemocnici. Také
byl označen problém úbytku lékařů obecně.
Ing. J. Kropáč sdělil, že nemá jasné indicie, že by ubývalo lékařů.
Prof. Z. Kolář se domnívá, že absolventů lékařských fakult je dost, ale spíš je
problematické rozdělení do specializačních oborů, většina zůstává v ČR.
Paní V. Kociánová podotkla, že např. Slováci se po několika letech, kdy spíš
směřovali do České republiky, vrací zase na Slovensko.
Ing. J. Kropáč sdělil, že několik lékařů na Jesenicku, kteří mají souběh zaměstnání
se svou soukromou praxí. Dříve zdravotní pojišťovny toto neakceptovali, nyní však,
vzhledem k situaci, je to potřeba tolerovat. Je nutné zachovat a zabezpečit péči
v Jesenické nemocnici s.r.o. alespoň ve 4 základních odbornostech. Vedení
nemocnice v Jeseníku musí najít způsob, jak toho dosáhnout.
Dále Ing. J. Kropáč hovořil o tom, že nemá zprávy o nedostatku stomatologů, řada
jich zvyšuje svůj úvazek, aby mohli zaměstnat dalšího lékaře.
Prof. Z. Kolář se obává úbytku stomatologů až odejdou současní lékaři ve věku 50 až
60 let. V současnosti jsou problémy se stomatology zejm. v Praze a středních
Čechách. To Ing. J. Kropáč připouští, v Olomouckém kraji však tento problém zatím
není.
Prof. Z. Kolář také poukázal na některé organizační problémy zdravotnických
zařízení – např. je pochybný legální prodej lékařské praxe (včetně předání
zdravotnické dokumentace a přechodu smluv se zdravotními pojišťovnami).
Mgr. Kulinová se domnívá, že normálně probíhají prodeje ordinací, je to legální, ale
není v zákoně zakotveno.
Ing. J. Kropáč sdělil, že zdravotní pojišťovny respektují dohody o předávání ordinací.
Jiná je otázka např. ordinací ve městě Olomouc, kde je zdravotní péče zabezpečena
nadbytečně (síť je přeplněná).
6. Závěr
Zasedání zdravotního výboru bylo ukončeno, členové neměli již další témata
k diskusi.
Příští zasedání zdravotního výboru bude 25. 11. 2009 předběžně v 15:00 hodin.
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V Olomouci dne 14. 10. 2009
……………………………….
Doc. MUDr. Jaroslav Vomáčka, Ph.D., MBA
předseda výboru
Přílohy:

Pozvánka
Prezenční listina
Usnesení Výboru pro zdravotnictví z 14. 10. 2009
Přehled dosavadních usnesení Rady a Zastupitelstva Olomouckého kraje
Přehled investic ve zdravot. zařízeních zřizovaných Olomouckým krajem
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