Zápis č. 17
ze zasedání Výboru pro zdravotnictví
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1.

Úvod a schválení programu zasedání

2.

Aktuální vývoj problematiky JESENICKÉ NEMOCNICE, spol. s r.o.

3.

Diskuse

4.

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 Ing. J. Kropáč (doc. J. Vomáčka se o pár minut opozdil).
Ing. J. Kropáč uvedl, že dnešní zasedání zdravotního výboru je mimořádné, svolané
na žádost hejtmana Olomouckého kraje Ing. Martina Tesaříka, a mělo by se zabývat
JESENICKOU NEMOCNICÍ, spol. s r.o. (dále také jen „JN“) Ing. J. Kropáč předal
slovo hejtmanovi Ing. M. Tesaříkovi.
Ing. M. Tesařík uvedl, že podle jednacího řádu výborů Zastupitelstva Olomouckého
kraje je zasedání výboru veřejné, pokud výbor nestanoví jinak. Požádal členy
zdravotního výboru, aby úvodní část zasedání byla neveřejná, tedy bez účasti
nečlenů výboru, kteří se dostavili na zasedání.
Zdravotní výbor usnesením stanovil, že úvodní část zasedání výboru bude
neveřejná.
Poté opustili nečlenové výboru zasedací místnost.
Ing. M. Tesařík sdělil, že vedení kraje chce seznámit členy zdravotního výboru
s aktuálním vývojem ohledně JN.
Zastupitelstvo Olomouckého kraje na svém zasedání 22. 9. 2011 jednalo o JN a
uložilo hejtmanovi jednat s předsedou vlády RNDr. Petrem Nečasem o zpětném
odkupu nemocnice v Jeseníku státem, po kterém by následoval převod nemocnice
na Olomoucký kraj, a pokračovat v jednání s ministrem zdravotnictví doc. Leošem
Hegerem a zdravotními pojišťovnami o navýšení úhrad za zdravotní péči, která bude
poskytována v nemocnici v Jeseníku v roce 2012.
S ministrem zdravotnictví doc. L. Hegerem se Ing. M. Tesařík setkal 6. 10. 2011. Na
zmíněném setkání pan ministr konstatoval, že rozdělení povinností v poskytování
lékařské péče mezi kraje a zdravotní pojišťovny není dosud optimálně řešeno. Dále
informoval o novele, která bude od roku 2012 klást větší povinnosti na zdravotní
pojišťovny, které budou muset zajistit zdravotní péči pro své pojištěnce v rámci
stanovené místní a časové dostupnosti. V dané oblasti se tato povinnost bude týkat
především oblasti zajištění péče v základních oborech. Pojišťovny tedy budou
nuceny zohlednit specifickou situaci i v oblasti výše plateb. V případě, že by
nemocnice přestala lékařskou péči poskytovat, pojišťovny by musely nasmlouvat
zajištění péče v nejbližší dané lokalitě a přepravu pacientů do nejbližších
zdravotnických zařízení.
Panu ministru Hegerovi hejtman Ing. Tesařík zdůraznil, že vedení Olomouckého
kraje má v této fázi zájem zachovat poskytování lékařské péče na Jesenicku ve
stávající podobě, což dokladuje i usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje.
Ministr zdravotnictví i hejtman Olomouckého kraje se shodli, že by měl být zpracován
audit hospodaření nemocnice, který by prověřil poskytování lékařských služeb, jejich
úhrady a srovnání s jinými srovnatelnými zdravotnickými zařízeními. Mělo by se
jednat o audit, který by zpracoval na zadání Olomouckého kraje nezávislý odborný
zpracovatel, a Ministerstvo zdravotnictví společně s Olomouckým krajem by zde měli
při posuzování pouze své zástupce.
Rada Olomouckého kraje na své schůzi 25. 10. 2011 schválila záměr realizovat audit
hospodaření JESENICKÉ NEMOCNICE a uložila 1. náměstkovi hejtmana MUDr. M.
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Fischerovi projednat provedení auditu s JESENICKOU NEMOCNICÍ, a zjistit
stanovisko JESENICKÉ NEMOCNICE k záměru realizovat audit.
MUDr. M. Fischer zaslal 26. 10. 2011 řediteli JESENICKÉ NEMOCNICE Ing. J.
Jedličkovi dopis, kterým ho požádal o stanovisko k provedení analýzy hospodaření
JESENICKÉ NEMOCNICE, které by provedla firma vybraná Olomouckým krajem,
zda by nemocnice byla ochotna spolupracovat na tomto záměru.
Na tento dopis zaslal Ing. J. Jedlička obsáhlou odpověď z 1. 11. 2011. V ní mj. uvedl,
že v JESENICKÉ NEMOCNICI byly v roce 2010 provedeny dva audity auditory, které
vybralo Ministerstvo financí, a že JESENICKÁ NEMOCNICE je připravena
spolupracovat, ale stanovuje podmínky, které fakticky velmi komplikují realizaci
analýzy hospodaření nemocnice. Mj. žádají, pokud by měl být Olomoucký kraj
zadavatelem auditu, musel by se kraj předem písemně zavázat, jak bude postupovat
po zpracování auditu.
Dopisem ze dne 1. 11. 2011 se také Ing. M. Tesařík obrátil na předsedu vlády RNDr.
Petra Nečase se žádostí o jeho stanovisko k odkupu jesenické nemocnice státem a
bezúplatnému převodu dotčené nemocnice na Olomoucký kraj.
Dne 2. 11. 2011 zaslal Ing. M. Tesařík informaci o aktuálních krocích v souvislosti
s nemocnicí v Jeseníku.
O odpovědi ředitele JESENICKÉ NEMOCNICE z 1. 11. 2011 byla informována Rada
Olomouckého kraje na své schůzi 8. 11. 2011.
Ing. M. Tesařík dále sdělil, že členům zdravotního výboru jsou na dnešním zasedání
předány také některé písemné materiály (usnesení Zastupitelstva Olomouckého
kraje 22. 9. 2011, zápis z jednání s ministrem zdravotnictví 6. 10. 2011, usnesení
Rady Olomouckého kraje z 25. 10. 2011, dopis z 26. 10. 2011 od 1. náměstka
hejtmana zaslaný JN, dopis hejtmana předsedovi vlády z 1. 11. 2011, dopis JN z 1.
11. 2011 zaslaný Olomouckému kraji a dopis hejtmana členům Zastupitelstva
Olomouckého kraje z 2. 11. 2011).
MUDr. M. Fischer doplnil, že předávány jsou také výroční zprávy JN za roky 2008,
2009 a 2010, které jsou jinak dostupné na internetových stránkách JN. Vedení kraje
by chtělo znát stanovisko zdravotního výboru k současnému dění okolo JN, mj.
k provedení auditu JN.
Na zasedání zdravotního výboru přišel předseda výboru doc. J. Vomáčka a omluvil
se za zpoždění. Sdělil, že dnešní zasedání je mimořádné, řádné bude v termínu
30. 11. 2011.
Doc. J. Vomáčka se dotázal, zda by chtěl některý člen zdravotního výboru něco
dodat k tématu.
Paní V. Kocianová požádala výbor, aby na dnešním zasedání mohla vystoupit
ekonomická náměstkyně ředitele JN Ing. Věra Kocianová, která by v prezentaci
mohla vyjasnit některé problémy. Zároveň se paní V. Kocianová dotázala ohledně
auditu JN, zda je záměrem, že kraj zajistí provedení auditu a Ministerstvo
zdravotnictví vyšle svého zástupce k auditu.
Ing. M. Tesařík odpověděl, že důvodem pro svolání zasedání výboru je stanovisko
JN z 1. 11. 2011, kde se uvádí, že kraj nejedná a nejsou výsledky. Mělo by být mj.
posouzeno, zda vedení kraje plní úkoly uložené Zastupitelstvem Olomouckého kraje.
Hejtmana neúkoluje Ing. Jedlička ale zastupitelstvo kraje. Ing. M. Tesařík jednal
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s ministrem zdravotnictví doc. L. Hegerem, ale nemůže ministrovi nic nařizovat.
Podnikatelský subjekt možná může mít pocit, že jednání se vleče, ale hejtman a
vedení kraje musí plnit úkoly krajského zastupitelstva, hejtman zastupitelstvu nic
nemůže nařídit. Ing. M. tesařík odmítá, že vedení kraje neřeší situaci. Zastupitelstvo
Olomouckého kraje uložilo jednat s ministrem zdravotnictví, z tohoto jednání vzešel
záměr provést audit JN, tento audit proto chceme realizovat. Jakákoli pomoc ze
strany kraje musí být poskytnuta na základě auditu, na zadání se bude podílet
Ministerstvo zdravotnictví i Olomoucký kraj.
Doc. Vomáčka se dotázal, jaké je stanovisko státu k odkupu nemocnice.
Ing. M. Tesařík reagoval, že na základě zmocnění ze zastupitelstva kraje poslal
předsedovi vlády RNDr. P. Nečasovi dopis, ve kterém ho požádal o stanovisko, zatím
nebyla doručena odpověď.
Vzhledem k prodloužení debaty bez přítomnosti veřejnosti navrhl doc. J. Vomáčka,
aby zdravotní výbor schválil návrh, že prvních 30 minut 17. zasedání Výboru pro
zdravotnictví je jednání neveřejné, což výbor usnesením schválil.
Dále doc. J. Vomáčka navrhl schválit program, zeptal se, zda má někdo připomínky
k návrhu programu dnešního zasedání. Členové zdravotního výboru připomínky
nevznesli. Zdravotní výbor usnesením schválil program dnešního zasedání.
2. Aktuální vývoj problematiky JESENICKÉ NEMOCNICE, spol. s r.o.
MUDr. M. Fischer zopakoval, že vedení kraje by chtělo znát stanovisko zdravotního
výboru k provedení auditu JN. Analýza hospodaření by měla sdělit nutné informace,
např. zda ztráta roku 2010 vznikla z provozu, nebo jednorázově v důsledku úvěru na
zaplacení kupní ceny a zda je ztráta účetní nebo faktická. Navrhl, aby zdravotní
výbor vydal usnesení, kterým se vysloví k žádosti o poskytnutí auditorských zpráv JN
za rok 2008 až 2010 a k otázce analýzy ztráty JN 17,2 mil. Kč za rok 2010.
Zdravotní výbor návrh na usnesení schválil.
Dále zdravotní výbor schválil návrh, aby při zasedání výboru mohla vystoupit
s prezentací ekonomická náměstkyně ředitele JN Ing. Věra Kocianová.
Doc. J. Vomáčka přivítal na zasedání zdravotního výboru starostku města Jeseník
Ing. M. Fomiczewovou, zástupce JN Ing. J. Jedličku, MUDr. P. Krátkého a Ing. V.
Kocianovou, a Mgr. Jiřího Zemánka, předsedu představenstva Nemocnice
Olomouckého kraje, a.s.
O slovo požádal Ing. J. Jedlička, který mj. uvedl, že zatím je výsledek jednání mezi
nemocnicí a krajem nulový, na zasedání zdravotního výboru si zástupci JN připravili
potřebné podklady pro zodpovězení dotazů od přítomných.
Ing. M. Tesařík odpověděl, že není pravda, že kraj neřeší otázku akutní lůžkové péče
na Jesenicku, požádali jsme o svolání zasedání zdravotního výboru, abychom mj.
mohli členy výboru informovat o aktuálním dění.
Doc. J. Vomáčka sdělil, že zdravotní výbor schválil, aby ekonomická náměstkyně JN
přednesla prezentaci o nemocnici v délce 10 minut.
Ing. V. Kocianová úvodem předeslala, že cílem její prezentace je napomoci
k vyjasnění otázek o JN, které se objevují na veřejnosti, a mj. k otázce auditu. Při
hodnocení nemocnice nelze zkoumat jen rozvahu a výkaz zisku, tyto údaje ještě
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neznamenají, že nemocnice má určité finanční prostředky „fyzicky“. Je třeba také
odlišovat výsledek hospodaření z provozu a výsledek s vlivem úvěrů, úroků, investic
atd. Ztráta JN za rok 2010 je ztráta i bez úvěrů. Dalším omylem o nemocnici je
tvrzení, že jsou z ní vyváděny lukrativní části provozu. Akutní lůžka znamenala v roce
2010 ztrátu 32 mil. Kč. Pokud by JN vyvedla lukrativní provozy, už by nemocnice
dávno zkrachovala. Náklady na lůžkoden byly v roce 2008 3057 Kč, v roce 2009
3788 Kč a v roce 2010 5001 Kč. Výše úvěru přijatého nemocnicí v roce 2010 se do
nákladů na lůžkoden nezapočítává. Došlo mj. k nárůstu ošetřovacích nákladů,
nárůstu mezd, navýšení neuplatnitelné DPH. Lůžkoden není dnes relevantní
ukazatel. JN nemá zbytečné náklady, náklady na provoz jsou v porovnání s jinými
zařízeními podprůměrné. JN se nebrání provedení auditu, jak navrhl Olomoucký kraj,
ale požadují, aby kraj předem uvedl, jak bude dále postupovat.
Ing. J. Jedlička sdělil, že jejich strategií je: aby Jesenicko fungovalo, musí přilákat
mladé lidi, a k tomu je nutné, aby v místě fungovala malá moderní nemocnice
(včetně lůžkové péče). Je zřejmé, že region s 40 tisíci obyvatel nemocnici „neuživí“.
Doc. J. Vomáčka vyzval přítomné, zda mají dotazy nebo připomínky k přednesené
problematice.
Ing. M. Tesařík poznamenal, že zaznělo, že kraj v záležitosti nemocnice v Jeseníku
nic nepodniká. Není to tak. Zástupci kraje jednají s Ministerstvem zdravotnictví,
hejtman osobně informoval ministra zdravotnictví (mj. i o geografické specifice
regionu), zdůraznili jsme, že kraj má zájem na zachování nemocnice. Hejtman psal
i dopis předsedovi vlády, čekáme na odpověď. Není tedy pravda, že vedení
Olomouckého kraje se v této souvislosti nesnaží o zachování nemocnice.
Ing. L. Kavřík podotkl, že Olomoucký kraj chce, aby nemocnici převzal stát
a následně ji převedl Olomouckému kraji. Vedení JN požaduje podporu od vedení
kraje, ale nechtějí přijít o kontrolu nad nemocnicí. Ing. L. Kavřík má dojem, že každý
chce něco jiného.
MUDr. P. Krátký reagoval, že vedení JN má kromě pohnutek majitelů nemocnice
i pohnutky lidí žijících v regionu, který bez nemocnice nemůže fungovat. Chtějí
nemocnici provozovat dále, proto žádají kraj o podporu. Olomoucký kraj ale zvolil
(usnesením zastupitelstva) mj. variantu, že stát odkoupí nemocnici a daruje ji kraji.
V konečném důsledku, pokud bude nemocnici provozovat kraj, bude ve ztrátě také.
Pokud ale stát zaplatí to, co bylo do nemocnice vloženo, není to pro stávající vedení
nemocnice nepřijatelné.
Ing. J. Kropáč se dotázal, o jaké finance v jakém časovém horizontu se jedná.
Ing. V. Kocianová odpověděla, že dochází teď ke změně legislativy, v jejímž
důsledku bude JN požadovat především úhrady od zdravotních pojišťoven. Pokud by
nedošlo k potřebným dohodám se zdravotními pojišťovnami, tak by se jednalo asi
o 10 až 15 mil. Kč ročně na provoz nemocnice.
Ing. J. Jedlička řekl, že v 5 krajích v ČR jsou mezi příslušným krajem a nemocnicemi
uzavřeny smlouvy o závazku veřejné služby, JN chce také takovou smlouvu s krajem
uzavřít. Pokud by nebylo nalezeno řešení, hrozí i varianta, že JN provede
restrukturalizaci, např. ponechá ambulantní péči, RTG, laboratoř, lůžkovou péči bude
muset řešit někdo jiný.
Ing. J. Kropáč spíš předpokládá, že nedojde k nárůstu objemu finančních prostředků
v úhradách od zdravotních pojišťoven. Je tedy otázkou, zda by do řešení
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problematiky neměl vstoupit přímo stát.
MUDr. I. Mareš připomněl, že se momentálně jedná o dvou variantách, které byly
schváleny Zastupitelstvem Olomouckého kraje. V diskusi se dostáváme mimo tyto
varianty.
MUDr. P. Krátký sdělil, že JN nabízí poskytování zdravotní péče, pro tuto péči má JN
určitou kalkulaci nákladů. Zdravotní pojišťovny jsou objednatelem péče, chtějí péči
v určitém objemu a kvalitě. Pokud zdravotní pojišťovny neakceptují požadavky JN,
bude se muset JN podle toho zařídit, a v případě omezení péče se bude muset
veřejný garant (kraj) rozhodnout, zda do situace vstoupí.
Doc. J. Vomáčka poznamenal, že ještě je varianta postupný nákup podílů v obchodní
společnosti. Ing. L. Kavřík však reagoval, že tuto variantu Zastupitelstvo
Olomouckého kraje neschválilo.
Ing. T. Uvízl se dotázal, zda je možné dostat v elektronické podobě přednesenou
prezentaci. Ing. V. Kocianová odpověděla, že prezentaci je JN ochotna poskytnout
Zastupitelstvu Olomouckého kraje.
Ing. J. Jedlička požádal, aby zdravotní výbor znovu zvážil, zda by doporučil
Zastupitelstvu Olomouckého kraje uzavření smlouvy o závazku veřejné služby.
Doc. J. Vomáčka vyzval starostku města Jeseník, aby přednesla své stanovisko.
Ing. M. Fomiczewová uvedla, že občané jejich regionu mají s nemocnicí dobrou
zkušenost, město má zájem o zachování nemocnice. Jestli stát nemocnici odkoupí,
nebo dojde k poskytnutí finanční podpory, není podstatné. Obyvatelé v regionu
potřebují vědět, zda zůstane zachována zdravotní péče. Mj. na Jesenicku není dost
pracovních příležitostí, proto mladí lidé odcházejí z Jesenicka. Pokud by nebyla
nemocnice v Jeseníku, mnohé subjekty zváží, zda na Jesenicku investovat, protože
lidé nebudou mít zájem o služby v regionu, kde není zajištěna lůžková zdravotní
péče. Všichni hovoří o tom, že chtějí nemocnici zachovat, ale je třeba pro to také
něco udělat. Pokud by měl být proveden audit, tak je potřeba vědět, co stát udělá,
když zjistí určité skutečnosti, aby zbytečně nedocházelo k prodlužování jednání.
MUDr. P. Krátký reagoval, že pokud by stát chtěl situaci řešit, tak již má potřebné
informace, protože stát nechal zpracovat v roce 2010 dva audity.
Paní E. Fischerová podotkla, že mnoho poznámek, které zazněly, je předčasných.
Zdravotní výbor nemůže Zastupitelstvu Olomouckého kraje nic nařizovat, může
pouze doporučit. Pokud jde o stanovisko státu, to nebylo zatím dořešeno.
Ing. M. Fomiczewová odpověděla, že nechce po zdravotním výboru, aby řešil, co má
dělat stát, ale chtěla by, aby Zastupitelstvo Olomouckého kraje dostalo doporučení,
co se má dít, pokud by stát nechtěl nemocnici odkoupit.
MUDr. I. Mareš doplnil, že v tom případě je na zváženou, zda by nemělo v usnesení
být např. i varianta odkupu akcií provozovatele nemocnice veřejným sektorem.
MUDr. P. Krátký reagoval, že je možné debatovat o všech variantách, ale je potřeba
předem si stanovit podmínky, jak by měla např. taková akciová společnost vypadat.
Měli by se sejít kompetentní osoby z kraje i nemocnice a dohodnout se.
MUDr. E. Sohlich poznamenal, že JN se snaží o zachování zdravotní péče, ale není
za zachování této péče odpovědná. JN by spíš měla uvažovat o tom, jaké jsou
dostupné zdroje, a jim přizpůsobit svůj rozsah péče. Zajištění zbytku je pak na
veřejném sektoru. Také se zeptal, proč město Jeseník nepomůže nemocnici.
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Ing. M. Fomiczewová odpověděla, že zastupitelstvo města se situací nemocnice
zabývalo, ale město Jeseník má tak omezené finanční prostředky, že se omezuje
hlavně na to, co je povinností města (obce) přímo ze zákona. Město by se nebránilo
jednat o možnosti postupného nákupu akcií provozovatele nemocnice.
MUDr. E. Sohlich doplnil, že Nemocnice Hranice a.s. nedostává dotace od města,
kromě několika set tisíc ročně. Poskytování dotací od veřejného sektoru musí mj.
respektovat pravidla předpisů Evropské unie pro přispívání soukromým subjektům.
Ing. M. Fomiczewová se domnívá, že obyvatelé odvádějí stejné pojistné na zdravotní
pojištění jako jinde, proto chtějí, aby měli zajištěnu zdravotní péči jako jiní obyvatelé
státu v jiných regionech. Chtěla by požádat, aby Olomoucký kraj zvažoval i další
varianty dokud je čas.
MUDr. P. Krátký by přivítal, kdyby se změnil postup komunikace mezi krajem a
nemocnicí. Chtěl by apelovat na zdravotní výbor, aby se zasadil o schůzku
kompetentních zástupců obou stran, na které by mohl být stanoven rámec, co je
možné a co chceme.
V tuto chvíli ze zasedání zdravotního výboru odešli hosté. Poté se doc. J. Vomáčka
dotázal přítomných, zda mají další připomínky.
MUDr. I. Sumara poznamenal, že se pohybujeme jakoby v kruhu. Zástupci JN si
musí uvědomit, co je Zastupitelstvo Olomouckého kraje, jaké jsou zákonné postupy,
že Zastupitelstvo Olomouckého kraje není odpovědné JN, ale občanům kraje. Okres
Jeseník vznikl pozdě, privatizace nemocnice byla chybou, když v okolí není žádný
jiný veřejný poskytovatel lůžkové zdravotní péče. Zpočátku JN navrhovala kraji, aby
probral hospodaření nemocnice, posléze začínají uvádět, že struktura péče
a fungování JN jsou v pořádku a není třeba změna hospodaření nemocnice, audity
už byly provedeny. Jenomže předešlé audity byly zpracovány k jiným účelům.
Vedení JN by mělo pochopit, že audit je podmínkou pro další řešení situace, a mělo
by provedení auditu umožnit.
Paní V. Kocianová reagovala, že JN se auditu nebrání, vedení JN už dříve nabízelo
nahlédnutí do svého hospodaření, a to poprvé na podzim 2010, ale nebyl zájem. Kraj
a JN nekomunikují správně, každý jedná sám bez toho druhého.
Ing. T. Uvízl podotkl, že před dvěma lety byla JN „zdravá“, nebylo důvod řešit
zásadní potíže. Jiná situace nastala v loňském roce, z výroční zprávy za rok 2010
vyplývají zásadní problémy, proto je nyní situace vhodná pro audit. Vznikají otázky,
proč JN uzavřela dohodu s Ministerstvem financí v řádu cca 40 mil. Kč a tuto
zahrnula do nákladů jednoho roku 2010. V roce 2010 např. nebylo zvýšení mezd,
k němuž došlo až v důsledku memoranda mezi lékaři a ministerstvem v roce 2011.
Vyrovnání se státem je však tématem na odbornou debatu s patřičnými podklady.
Ing. J. Kropáč souhlasí a doplňuje, že nejlepším řešením by bylo provedení auditu.
Dále poznamenal, že pokud jde o úhradu zdravotní péče ze zdravotního pojištění,
tak zdravotní pojišťovny mají roční pojistné plány, které schvaluje Ministerstvo
zdravotnictví a Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR. Pokud jsou však v průběhu
roku provedena nesystémová opatření, vznikne problém. Nelze pouze stanovit
povinnost zajistit zdravotní péči, ale řešit i otázky opačného rázu, např. výběr
pojistného apod.
Ing. L. Kavřík četl z dopisu od JN z 1. 11. 2011, jehož kopie byla předložena
zdravotnímu výboru, kde je mj. požadavek JN, aby než bude proveden audit, se
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Olomoucký kraj předem zavázal, jak bude postupovat po provedení auditu. Takové
rozhodnutí však nelze od zastupitelstva kraje očekávat.
Paní V. Kocianová se domnívá, že je nutné předem formulovat účel auditu.
MUDr. I. Mareš poznamenal, že účel již byl formulován.
Členové zdravotního výboru se shodli na návrhu usnesení, že zdravotní výbor
podporuje vedení Olomouckého kraje v úmyslu provést aktuální audit hospodaření
JN za účelem objektivizace hledání východisek poskytování zdravotní péče na
Jesenicku.
Tento návrh usnesení byl přijat. Zároveň zdravotní výbor přijal usnesení, že bere na
vědomí informace o JN přednesené hejtmanem Ing. Martinem Tesaříkem
a 1. náměstkem hejtmana MUDr. Michaelem Fischerem.
3. Diskuse
Diskuse probíhala plynule v průběhu celého zasedání zdravotního výboru.
4. Závěr
Doc. J. Vomáčka poděkoval přítomným členům zdravotního výboru za účast a sdělil,
že termín příštího řádného zasedání zdravotního výboru je naplánován na 30. 11.
2011. Poté zasedání výboru ukončil.
V Olomouci dne 11. 11. 2011
……………………………….
Doc. MUDr. Jaroslav Vomáčka, Ph.D., MBA
předseda výboru

Přílohy:

Pozvánka
Prezenční listina
Usnesení Výboru pro zdravotnictví z 11. 11. 2011
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