Zápis č. 7
ze zasedání Výboru pro zdravotnictví
Zastupitelstva Olomouckého kraje
ze dne 3. 2. 2010

Přítomni:

Nepřítomni:

Doc. MUDr. Jaroslav Vomáčka, Ph.D., MBA
Eva Fischerová
Ing. Jiří Kropáč
Věra Kocianová
Mgr. Helena Kulinová
MUDr. Martin Hönig
Ing. Ladislav Kavřík

Omluveni:

MUDr. Ivo Mareš, MBA

MUDr. Pavel Holík

MUDr. Ivan Sumara

MUDr. Eduard Sohlich, MBA

Prof. MUDr. Zdeněk Kolář, CSc.

Ing. Jan Eyer

RNDr. Marek Jukl

MUDr. Lumír Studený

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.

Problematika Fakultní nemocnice Olomouc a Vojenské nemocnice Olomouc

5.

Náměty k činnosti výboru (členové výboru)

6.

Různé a diskuse

7.

Závěr

Zápis:
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1. Úvod a schválení programu zasedání
Zasedání Výboru pro zdravotnictví Zastupitelstva Olomouckého kraje (dále také jen
„zdravotní výbor“) zahájil doc. J. Vomáčka, který přivítal plk. MUDr. Lubomíra
Dobeše, ředitele Vojenské nemocnice Olomouc.
Byl navržen bod programu Problematika Fakultní nemocnice Olomouc (dále „FNO“)
a Vojenské nemocnice Olomouc (dále „VNO“), proto byli pozváni ředitelé obou
nemocnic, nicméně ředitel FNO MUDr. Radomír Maráček se omluvil.
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.
2. Kontrola plnění usnesení a zápisu z minulého zasedání
Byla provedena kontrola plnění usnesení a úkolů z minulého zasedání zdravotního
výboru.
Doc. J. Vomáčka se dotázal na provedení analýzy efektivity podpory protidrogové
prevence, která měla původně být zpracována do konce roku 2009. Tajemník
zdravotního výboru Mgr. Pavel Hanák sdělil, že analýza by měla být zpracována před
rozhodováním Zastupitelstva Olomouckého kraje o poskytnutí dotací v letošním roce,
které se má konat v červnu.
3. Seznámení s aktuálními usneseními Rady a Zastupitelstva Olomouckého
kraje v oblasti zdravotnictví
Při rekapitulaci usnesení Rady a Zastupitelstva Olomouckého kraje diskutovali
členové zdravotního výboru mj. otázku regulačních poplatků. Ing. L. Kavřík požádal,
aby na příští zasedání zdravotního výboru byly předloženy údaje o úhradě
regulačních poplatků krajem. Mgr. H. Kulinová podotkla, že úhrada krajem pouze
v některých zdravotnických zařízeních je diskriminační vůči ostatním zařízením.
Zdravotní výbor usnesením vzal na vědomí aktuální usnesení Rady a Zastupitelstva
Olomouckého kraje v oblasti zdravotnictví.
4. Problematika Fakultní nemocnice Olomouc a Vojenské nemocnice Olomouc
Doc. J. Vomáčka uvedl, že FNO a VNO jsou zařízení nadregionálního významu,
které však zároveň slouží jako nemocnice pro obyvatele města. Na dnešním
zasedání by měl ředitel Vojenské nemocnice Olomouc prezentovat aktuální situaci
VNO a zároveň výhled do budoucna, rozvojové záměry atd.
Doc. J. Vomáčka připomněl, že VNO mj. zajišťuje záchytnou stanici pro Olomoucký
kraj, a to v budově rekonstruovaného původního hospodářského dvora. Zároveň
v uvedených prostorech VNO provozuje detoxikační oddělení. Domnívá se, že
existence FNO a VNO vedle sebe znamená zdravou konkurenci. V minulosti se
vyskytly i úvahy o zrušení VNO nebo sloučení s FNO, tehdy se ale i město
zasazovalo o zachování VNO. Doc. J. Vomáčka požádal plk. MUDr. L. Dobeše o
prezentaci VNO.
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Plk. MUDr. L. Dobeš uvedl, že VNO je nejstarší dosud fungující vojenskou nemocnicí
na území bývalého Československa. Byla založena již v roce 1748 a působila
v objektu bývalého jezuitského konviktu. V roce 1802 byla přesunuta do komplexu
Klášterního Hradiska. V současnosti jsou v ČR 4 vojenské nemocnice (kromě VNO
také Ústřední vojenská nemocnice Praha, Vojenská nemocnice Brno a Ústav
leteckého zdravotnictví Praha).
Jednotlivá oddělení VNO jsou rozmístěna v 5 objektech, v hlavní budově na
Hradisku, chirurgie na Pasteurově ulici, psychiatrie na zahradě Klášterního Hradiska
a v budově bývalého hospodářského dvora, který byl před 2 lety rekonstruován.
V posledně zmiňované budově je umístěno také oddělení chronické resuscitační
a intenzivní péče (OCHRIP), které zahrnuje 10 lůžek. Tatro lůžka jsou stále
obsazená. V případě potřeby je možné lůžka uvedeného oddělení převést do režimu
ARO.
Dále je v budově bývalého hospodářského dvora provozováno detoxikační oddělení.
Péče o jednoho pacienta trvá asi 1 měsíc, okolo 25 až 30 % pacientů se daří
získávat pro další léčbu. Detoxikační oddělení VNO je jediné svého druhu v regionu,
pacienty jsou muži i ženy, oddělení obsahuje 10 lůžek, která jsou stále zaplněna.
Doc. J. Vomáčka se zeptal, jaké má VNO zkušenosti s neziskovými organizacemi.
Plk. MUDr. L. Dobeš reagoval, že zejména s Charitou má VNO dobré zkušenosti,
VNO komunikuje i s jinými neziskovými organizacemi.
Dalším oddělením nemocnice je léčebna dlouhodobě nemocných, která poskytuje
mj. péči válečným veteránům. Funguje zde i rehabilitace, a pokud je to možné
z kapacitních důvodů, je péče poskytována i běžným pacientům.
V budově bývalého hospodářského dvora je také umístěna záchytná stanice (dříve
záchytnou stanici provozovala šternberská nemocnice). Při provozování záchytné
stanice má VNO dobrou spolupráci mj. se ZZS. Klienti za pobyt platí, buď na místě
1600 Kč nebo později 2500 Kč, neuhrazené pohledávky vymáhá advokátní kancelář.
Klient může být odmítnut ze zdravotních důvodů, pokud jeho stav vyžaduje
specializovanou péči (nedovoluje běžnou péči v záchytné stanici). Na záchytné
stanici se však objevují i případy, kdy je nutno resuscitovat.
Paní Věra Kociánová se dotázala, jak řešit dopravu do záchytné stanice z Jeseníku.
Než je pacient dovezen do Šternberka, vystřízliví. V některých případech se tedy volí
postup hospitalizace na oddělení nemocnice, ale tím se zase blokuje pokoj, tito
pacienti bývají někdy agresivní atd. MUDr. I. Mareš potvrdil, že se také setkával
s případy, kdy doprava osoby do záchytné stanice trvala tak dlouho, že pacient
vystřízlivěl. Plk. MUDr. L. Dobeš sdělil, že problematiku transportu do záchytné
stanice není možné z pozice VNO řešit.
Pan Jaroslav Nerušil se dotázal, jak VNO řeší případy, kdy klient záchytné stanice
dojde bez oblečení, bosý apod. Plk. MUDr. L. Dobeš sdělil, že v tyto případy řeší ve
spolupráci s Charitou.
Plk. MUDr. L. Dobeš pokračoval, že pro Olomoucký kraj může být zajímavá kapacita
VNO pro potřeby akutní péče. VNO má se záchrannou službou a fakultní nemocnicí
dohodnuty tzv. „příjmové dny“, ve kterých přijímá případy ve stanovených
odbornostech. S otevřením oddělení urgentního příjmu ve FNO četnost příjmů klesla.
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Doc. J. Vomáčka souhlasil s tím, že v posledních letech dochází k obrovskému
nárůstu závažných polytraumat (zejm. v důsledku stále vyšší hustoty dopravy), VNO
znamená v této souvislosti i odlehčení pro FNO.
Plk. MUDr. L. Dobeš také připomněl, že VNO je velmi dobře hodnocena
v celostátním srovnání, v roce 2009 se v anketě HealthCare Institute umístila na
druhém místě v hodnocení pacientů mezi nemocnicemi v ČR, mezi zařízeními
v Olomouckém kraji na prvním místě.
Doc. J. Vomáčka souhlasí s tím, že VNO má ve veřejnosti velmi dobrou pověst. Dále
se dotázal na délku hospitalizace na OCHRIP. Plk. MUDr. L. Dobeš odpověděl, že je
individuální, na oddělení je např. jeden pacient od založení oddělení, tedy 2 roky.
Průměr se pohybuje okolo 60 dnů. Daří se i vracet pacienty z tohoto oddělení do
normálního života.
Doc. J. Vomáčka se dále dotázal na výuku ve VNO a na počet lékařů VNO. Plk.
MUDr. L. Dobeš sdělil, že VNO uskutečňuje mj. specializační vzdělávání, a to jak pro
armádu, tak i pro lékaře z jiných zdravotnických zařízení, dále spolupracuje např.
s Lékařskou fakultou Univerzity Palackého na stážích mediků. Lékařů má VNO
v současnosti 66, 26 z nich jsou vojáci.
Mgr. H. Kulinová poznamenala, že běžný pacient se však do VNO nedostane. Plk.
MUDr. L. Dobeš reagoval s tím, že to VNO sama neovlivňuje, ale připomněl znovu,
že byly dohodnuty pro VNO „příjmové dny“ v určitých odbornostech. VNO má dnes
většinu příjmů (cca 385 mil. Kč) ze zdravotních pojišťoven. Příspěvek zřizovatele činí
okolo 10 % z obratu.
Doc. J. Vomáčka se zeptal, zda VNO pociťuje nějaké třecí plochy ve vztahu
k Olomouckému kraji, resp. nějaké návrhy nebo požadavky. Plk. MUDr. L. Dobeš se
domnívá, že vztahy VNO k městu i ke kraji jsou dobré, jako určitý problém vidí
současný stav v úhradě regulačních poplatků.
Doc. J. Vomáčka poděkoval plk. MUDr. L. Dobešovi za prezentaci Vojenské
nemocnice Olomouc.
5. Náměty k činnosti výboru (členové výboru)
Doc. J. Vomáčka se obrátil na členy zdravotního výboru, zda mají nějaké další
návrhy k dalším tématům, která by výbor měl projednat na příštích jednáních. Sám
navrhl, že by mohli být pozváni ředitelé odborných léčebných ústavů (Paseka,
Moravský Beroun), případně by se výbor mohl seznámit s problematikou
psychiatrických léčeben.
MUDr. I. Mareš připomněl, že při zahajování činnosti zdravotního výboru byl vznesen
návrh na pořádání výjezdních zasedání výboru. Tyto by mohly být vždy s určitým
tématem, tedy např. zasedání ve FNO, případně v Pasece, nebo v Moravském
Berouně.
Doc. J. Vomáčka souhlasil a sdělil, že na dnešní jednání se nedostavil ředitel FNO
MUDr. R. Maráček, a že ho bude muset znovu oslovit.
Pan J. Nerušil uvedl, že by mohl prezentovat problematiku Psychiatrické léčebny
Šternberk (PLŠt).
Doc. J. Vomáčka se zeptal, zda PLŠt patří k největším v ČR. Pan J. Nerušil uvedl, že
patří spíš ke středně velkým. V PLŠt by také případně mohlo být provedeno výjezdní
zasedání.
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Doc. J. Vomáčka se dále zajímal, s ohledem na zrušení dětského lůžkového
oddělení na psychiatrické klinice ve FNO, jak vypadá lůžkové oddělení pro děti
v PLŠt. Pan J. Nerušil uvedl, že toto oddělení funguje, přijímá pacienty zejm.
z Ostravy vzhledem k tomu, že Psychiatrická léčebna Opava by sama nestačila
zvládat velký počet pacientů z uvedeného regionu. Problémem při péči o dětské
pacienty je, že po pobytu (který trvá 3 až 4 měsíce, kde je organizováno i vyučování,
aby nedošlo k zameškání školní docházky) se pacient vrací do svého původního
sociálního prostředí, které je často jednou z příčin pacientových potíží a které ho
vrací zpět do problémů.
Prof. Z. Kolář poznamenal, že by mohlo být výjezdní zasedání i na Lékařské fakultě
UP. Doc. J. Vomáčka to přivítal, zároveň by mohly projednány problémy se přípravou
nových lékařů – např. hrozící nedostatek stomatologů. Dále by mohla být
projednávána témata jako fluktuace lékařů, odchody lékařů (objevují se zprávy o
těchto záležitostech ve Středomoravské nemocniční).
Mgr. H. Kulinová souhlasí, že problém s přípravou lékařů je akutní, mnohá zařízení
mají potíže při zajišťování personálu, zdravotničtí pracovníci odcházejí pracovat do
zahraniční, kde mají lepší ohodnocení.
Paní V. Kocianová vidí jako další problém požadavků na střední zdravotnický
personál. Je na něm obrovská zejm. byrokratická zátěž. Současné požadavky vedou
k tomu, že personál se věnuje hlavně dokumentaci a dalším výkazům. Doc. J.
Vomáčka se připojil s tím, že za posledních 20 let se dokumentace související se
zdravotní péčí znásobila a je obrovská.
6. Různé a diskuse
Na dnešním zasedání měl být projednán dopis týkající se úhrady za
specializační vzdělání. Týkal se Středomoravské nemocniční a.s. Vzhledem
k nepřítomnosti Ing. T. Uvízla navrhl Ing. L. Kavřík, aby téma bylo projednáno na
příštím zasedání, s čímž členové zdravotního výboru souhlasili.
7. Závěr
Doc. J. Vomáčka připomněl, že dalšími termíny pro zasedání výboru jsou 31. 3. 2010
a 26. 5. 2010, vždy ve středu v 15:00 (případně 14:30). Pozvánky s programem
budou zaslány.
V Olomouci dne 3. 2. 2010
……………………………….
Doc. MUDr. Jaroslav Vomáčka, Ph.D., MBA
předseda výboru
Přílohy:

Pozvánka
Prezenční listina
Usnesení Výboru pro zdravotnictví z 3. 2. 2010
Přehled dosavadních usnesení Rady a Zastupitelstva Olomouckého kraje
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