Zápis č. 19
ze zasedání Výboru pro zdravotnictví
Zastupitelstva Olomouckého kraje
ze dne 18. 1. 2012

Přítomni:

Nepřítomni:

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

Omluveni:

Eva Fischerová

MUDr. Martin Hönig

Ing. Jiří Kropáč

MUDr. Eduard Sohlich, MBA

Věra Kocianová

Ing. Ladislav Kavřík

Mgr. Helena Kulinová

MUDr. Ivo Mareš, MBA

Ing. Jan Eyer

Prof. MUDr. Zdeněk Kolář, CSc.

MUDr. Lumír Studený

Ing. Tomáš Uvízl

MUDr. Ivan Sumara
RNDr. Marek Jukl

Hosté:

Jaroslav Nerušil

prof. MUDr. Milan Kolář, Ph.D.
MUDr. Zdeněk Mrozek, Ph.D.

Program:
1.

Úvod a schválení programu zasedání

2.

Kontrola plnění usnesení a zápisu z předešlého zasedání

3.

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

4.

Pregraduální a postgraduálního vzdělávání na Lékařské fakultě Univerzity
Palackého v Olomouci

5.

Analýza prezentace předložené JESENICKOU NEMOCNICÍ, spol. s r. o. (na
zasedání výboru pro zdravotnictví 11. 11. 2011)

6.

Různé a diskuse
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7.

Závěr
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Zápis:
1. Úvod a schválení programu zasedání
Zasedání Výboru pro zdravotnictví Zastupitelstva Olomouckého kraje (dále také jen
„zdravotní výbor“) zahájil doc. J. Vomáčka.
Přivítal děkana Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci prof. M. Koláře,
který se zúčastní tohoto zasedání zdravotního výboru vzhledem k hlavnímu tématu
zasedání - vzdělávání na lékařské fakultě. Také přivítal MUDr. Z. Mrozka,
viceprezidenta České lékařské komory.
Doc. J. Vomáčka se dotázal přítomných členů zdravotního výboru, zda má někdo
připomínky k návrhu programu dnešního zasedání. Připomínky k návrhu programu
nebyly vzneseny.
Zdravotní výbor usnesením schválil program dnešního zasedání.
2. Kontrola plnění usnesení a zápisu z minulého zasedání
Byla provedena kontrola plnění usnesení ze zasedání zdravotního výboru 30. 11.
2011, kdy byla hlavním tématem problematika Středomoravské nemocniční a.s.
Doc. J. Vomáčka informoval přítomné, že v záležitosti zajištění bakteriologického
vyšetření likvoru, o níž hovořil na minulém zasedání Ing. T. Uvízl, zprostředkoval
jednání mezi Fakultní nemocnicí Olomouc (doc. Romanem Havlíkem)
a Středomoravskou nemocniční a.s. (Ing. T. Uvízlem), byla dohodnuta spolupráce
obou subjektů v této věci.
K předešlým informacím již neměl žádný člen zdravotního výboru připomínky.
Zdravotní výbor vzal usnesením na vědomí informace o kontrole plnění usnesení
z minulých zasedání výboru.
3. Seznámení s aktuálními usneseními Rady a Zastupitelstva Olomouckého
kraje v oblasti zdravotnictví
Byla krátce prezentována usnesení Rady a Zastupitelstva Olomouckého kraje od
zasedání zdravotního výboru dne 30. 11. 2011.
Doc. J. Vomáčka mj. poznamenal, že Zastupitelstvo Olomouckého kraje uložilo
zdravotnímu výboru provést podrobnou analýzu prezentace JESENICKÉ
NEMOCNICE, spol. s r.o., která byla přednesena na zasedání zdravotního výboru
11. 11. 2011. Toto téma bude projednáno v samostatném bodě dnešního zasedání.
Doc. J. Vomáčka se dotázal přítomných, zda mají připomínky k usnesením rady
a zastupitelstva, připomínky nebyly.
Zdravotní výbor vzal na vědomí usnesení Rady Olomouckého kraje a Zastupitelstva
Olomouckého kraje v oblasti zdravotnictví za období od minulého zasedání výboru.
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4. Pregraduální a postgraduálního vzdělávání na Lékařské fakultě Univerzity
Palackého v Olomouci
Doc. J. Vomáčka předal slovo prof. M. Kolářovi, aby přednesl svou prezentaci o
Lékařské fakultě Univerzity Palackého v Olomouci.
Prof. M. Kolář poděkoval za možnost vystoupit na zasedání zdravotního výboru.
Chtěl by prezentovat svoji vizi a návrh řešení možných problémů. Vzdělávání na
olomoucké lékařské fakultě se velmi týká i Olomouckého kraje.
Na lékařské fakultě studuje 1054 studentů v oboru všeobecné lékařství, loňských
absolventů v uvedeném oboru bylo 164. Studentů zubního lékařství studuje je 419,
absolventů bylo 86. Postgraduálních studentů je 412, loni absolvovalo 44. Studentů
medicíny v anglickém jazyce je 266, absolventů bylo 28. Důležitý údaj je také počet
studentů ze Slovenska, kteří tvoří asi třetinu absolventů, po absolvování odcházejí
často zpět na Slovensko. Na druhou stranu však se tímto způsobem zvyšuje úroveň
studia (větší výběr při přijímacím řízení).
Jedním ze zdrojů financování lékařské fakulty je dotace na studenta z rozpočtu
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy - cca 70 tis. Kč na 1 studenta.
Problémem je neustálý pokles této dotace. Za posledních 5 let poklesla dotace na
jednoho studenta o 18 %. Finanční prostředky z této dotace tvoří asi 30 % obratu
(roční obrat fakulty je cca 500 mil. Kč, dotace činí cca 160 mil. Kč).
Zajistit v dnešní době výuku pouze z dotace ministerstva není již možné, nutně musí
být získány další zdroje.
Jednou z možností je např. platba za studium v anglickém jazyce, u něhož je
poplatek 10 tis. Euro.
Např. lékařské fakulty na Slovensku řešili svou finanční situaci tak, že snížili počet
studentů ve slovenštině a zvýšili počet v angličtině. Toto řešení však olomoucká
fakulta nemá v úmyslu, protože by mohlo dojít k ohrožení celého zdravotnictví, pokud
jde o dostatečný počet lékařů. Fakulta zamýšlí pouze menší snížení počtu přijatých
(z dosavadních 230 na 210) a malé zvýšení studentů v angličtině.
V hodnocení za rok 2010 mezi všemi 463 hodnocenými českými vědeckými
institucemi patří mezi 5% vědecky nejvýkonnějších (26. místo, z lékařských fakult je
na 4. místě). Výnosy z vědecké činnosti jsou směřovány právě na pokrytí části
nákladů výuky.
Fakulta realizuje projekty v rámci Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace
(dále „VaVpI“).
Jde o projekt BIOMEDREG (prioritní osa 2 operačního programu) v celkové hodnotě
1,1 mld. Kč, který je zaměřen na vznik špičkového vědeckého centra, kde se bude
soustředit výzkum nádorových a infekčních onemocnění. Kolaudace budovy by se
měla konat 29. 2. 2012. Záměrem je mj. udržet v Olomouci absolventy lékařské
fakulty tím, že bude vytvořeno pracoviště pro vědu a výzkum. Takové pracoviště
bude také znamenat možnost spolupráce s podnikatelskou sférou.
Druhým projektem je dostavba areálu Teoretických ústavů Lékařské fakulty
Univerzity Palackého (prioritní osa 4 operačního programu) v celkové hodnotě 700
mil. Kč. Stávající prostory (z 50. let 20. století) jsou již kapacitně nedostatečné,
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nevyhovují ani další podmínky. Dostavba bude znamenat možnost rozšíření výuky.
Ke kolaudaci by mělo dojít 4. 9. 2012.
V rámci zmíněných projektů jsou výdaje nezpůsobilé k pokrytí z dotací operačního
programu cca 246 mil. Kč, které musí lékařská fakulta dofinancovat jiným způsobem.
Proto bude fakulta žádat Olomoucký kraj o podporu. V roce 2010 i v roce 2011
obdržela Univerzita Palackého od Olomouckého kraje dotace ve výši 7 mil. Kč.
Z těchto finančních prostředků však lékařská fakulta neobdržela podporu.
O poskytnutí dotace pro rok 2012 jednal už předběžně hejtman Ing. Martin Tesařík
s rektorem univerzity prof. Miroslavem Mašláněm. Mohlo by jít o částku 5,5 mil. Kč.
Prof. M. Kolář dále nastínil teze záměru zákona o univerzitních nemocnicích, který se
připravuje na Ministerstvu zdravotnictví. Uvedené nemocnice by měly hlavní činnost
poskytovat zdravotní služby, dále by uskutečňovaly související výzkumné nebo
vývojové činnosti a spolupracovaly s vysokou školou při uskutečňování výuky
v oboru všeobecného lékařství, zubního lékařství nebo farmacie a při celoživotním
vzdělávání zdravotnických pracovníků.
Měly by svou vlastní právní formu a jejich povaha by byla nezisková. Zákon by
omezoval počet univerzitních nemocnic, každá lékařská fakulta by byla vázána na
jednu nemocnici (některé fakultní nemocnice by pravděpodobně zanikly).
Záměrem je mj. zprůhlednění pracovněprávních vztahů. Univerzitní nemocnice by
měla správní radu, která bude mj. jmenovat a odvolávat ředitele, který tedy bude
správní radě odpovědný. Podstatné tak je, jakým způsobem bude upraveno
stanovení členů správní rady. Objevil se návrh, aby 4 členy správní rady jmenoval
ministr, 4 členy jmenoval rektor univerzity a 1 člena kraj. Toto rozdělení by bylo
vhodné pro lepší prosazování regionálních názorů a zájmů. Dále se však objevil
návrh na to, že by ministr jmenoval 5, rektor 3 a kraj 1 člena, což by znamenalo silný
vliv Ministerstva zdravotnictví na úkor regionu.
Ředitel univerzitní nemocnice po dohodě s děkanem příslušné lékařské fakulty,
jmenuje a odvolává přednosty klinik ústavů. Pokud by nedošlo k dohodě na
jmenování nebo odvolání, jmenoval nebo odvolával by přednostu ministr
zdravotnictví, a to po dohodě s rektorem příslušné vysoké školy.
Prof. M. Kolář je toho názoru, že by měly být univerzitní nemocnice „odstátněny“,
dnes je zásadní vliv státu – Ministerstva zdravotnictví mj. proto, že jmenování ředitele
fakultních nemocnic je v pravomoci ministra zdravotnictví.
Prof. M. Kolář také informoval, že na základě smluv mezi Ministerstvem zdravotnictví
a příslušnými univerzitami ze dne 27. září 2011 došlo k převodu specializačního
vzdělávání lékařů z Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví (IPVZ) na
Univerzitu Karlovu, Masarykovu Univerzitu a Univerzitu Palackého (na lékařské
fakulty zmíněných univerzit). Od 1. 1. 2012 jsou dotčené lékařské fakulty oprávněny
organizovat atestační zkoušky.
Změna se týká výhradně oborů specializačního vzdělávání lékařů a zubních lékařů
v základních oborech s výjimkou základního oboru všeobecné praktické lékařství a
základního oboru praktické lékařství pro děti a dorost. Převod specializačního
vzdělávání se nevztahuje na oblast certifikovaných kurzů (nástavbové obory),
specializační vzdělávání farmaceutů ani na oblast nelékařských zdravotnických
povolání.
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Pokud bude lékařské fakultě udělena akreditace pro teoretické části vzdělávacích
programů, bude též pořádat tyto povinné předatestační specializační kurzy. Povinné
předatestační specializační (klinické) stáže budou nadále zabezpečovat akreditovaná
zdravotnická zařízení (v kraji).
Současným trendem je co nejvíc praktické výuky, v 6. ročníku by studenti měli
absolvovat praxi nejen ve fakultní nemocnici, ale např. i ve Vojenské nemocnici
Olomouc a dalších nemocnicích.
Prof. M. Kolář poznamenal, že v současnosti studuje na olomoucké lékařské fakultě
větší počet studentů z Malajsie. V Malajsii uznávají naše vysokoškolské diplomy
(jako u jedné ze tří českých fakult). Malajsie má 30 milionů obyvatel, ale nemá
lékařskou fakultu. V květnu 2012 by měla končit studium první skupina těchto
studentů, kteří studují na velmi dobré úrovni. Na promoci přijedou nejen rodinní
příslušníci, ale i např. ministři z této země. To znamená dobrou příležitost pro
propagaci města i kraje.
Prof. M. Kolář poděkoval za možnost vystoupit na zasedání zdravotního výboru
a požádal členy výboru, aby doporučili Zastupitelstvu Olomouckého kraje poskytnout
univerzitě dotaci, která bude směřována lékařské fakultě na náklady výše zmíněných
projektů.
Doc. J. Vomáčka podotkl, že nový zákon o nemocnicích je potřebný, je samozřejmě
otázka, zda se podaří správně nastavit pravidla.
MUDr. P. Holík sdělil, že Ministerstvo zdravotnictví si chce ponechat kontrolu, proto
navrhuje takové zásady pro ustanovování správní rady univerzitní nemocnice. MUDr.
P. Holík nabízí prof. M. Kolářovi spolupráci, mohl by podat interpelaci na ministra
zdravotnictví ve věci správních rad univerzitních nemocnic.
Pan J. Nerušil se zeptal, jak vysoké dotace poskytuje Olomoucký kraj na další fakulty
univerzity.
Doc. J. Vomáčka odpověděl, že kraj poskytoval dotace univerzitě bez určení, které
fakultě mají být směřovány finanční prostředky. Např. v roce 2010 z těchto dotací
lékařská fakulta neobdržela žádné prostředky. Bylo by vhodné doporučit směřování
dotace na lékařskou fakultu na účely vědy a výzkumu.
MUDr. P. Holík poznamenal, že ostatní fakulty mohou být proti, Prof. M. Kolář
reagoval, že vzhledem k rozdělování dotací v předešlých letech má lékařská fakulta
jaksi morální prioritní právo.
Zdravotní výbor přijal usnesení, kterým doporučil Zastupitelstvu Olomouckého kraje,
aby schválilo poskytnutí uvedené dotace dle návrhu, tedy aby univerzita finanční
prostředky prioritně směřovala na projekty v rámci „Operačního programu Výzkum a
vývoj pro inovace“ zaměřené na biomedicínský výzkum a vzdělávání lékařů.
Doc. J. Vomáčka udělil slovo MUDr. Z. Mrozkovi, který sdělil, že se obává, že
dochází k destrukci systému specializačního vzdělávání, takže někteří lékaři raději
odcházejí do zahraničí (Německo, Slovensko). Je chyba, že došlo k rozbití
jednotného systému (dosud organizovaného IPVZ). Z jiných evropských států jsou
doporučení spíš k jednotnému systému specializačního vzdělávání.
Dále se MUDr. Z. Mrozek domnívá, že zavádění kolektivního rozhodování tím, že
budou ustaveny správní rady v univerzitních nemocnicích, není správné. Zkušenost
z kolektivního rozhodování v jiných subjektech není dobrá, mj. se pak rozmělňuje
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odpovědnost za rozhodování. Většina členů ve správní radě jmenovaná ministrem je
tedy dle názoru MUDr. Z. Mrozka v uvedené souvislosti dobře.
Navíc se v souvislosti s univerzitními nemocnicemi vyskytují obavy ze zrušení
nemocnic. Bylo by prospěšnější jako - pilotní projekt – vyzkoušet fungování nové
formy na 1 až 2 subjektech, a pokud se nový model osvědčí, potom ho zavést pro
všechny.
MUDr. Z. Mrozek je také toho názoru, že je riziko, pokud se uvažuje, že běžné
pregraduální studium bude dotováno přebytky vzniklými v rámci postgraduálního
nebo specializačního vzdělávání. To by např. mohlo odradit více lékařů k odchodu do
ciziny.
Prof. M. Kolář nesouhlasí, že specializační vzdělávání organizované na centrálních
pracovištích je lepší, rozbití monopolu IPVZ je správné.
5. Analýza prezentace předložené JESENICKOU NEMOCNICÍ, spol. s r. o. (na
zasedání výboru pro zdravotnictví 11. 11. 2011)
Doc. J. Vomáčka uvedl, že Zastupitelstvo Olomouckého kraje svým usnesením ze
dne 16. 12. 2011 uložilo zdravotnímu výboru analyzovat prezentaci týkající se
JESENICKÉ NEMOCNICE, která byla přednesena na zasedání zdravotního výboru
11. 11. 2011. Doc. J. Vomáčka navrhuje, aby mu jednotliví členové předložili své
vyjádření k této věci, on provede sumarizaci a přenese stanovisko na zasedání
zastupitelstva kraje.
Paní E. Fischerová sdělila, že v dopise zaslaném hejtmanem Ing. M. Tesaříkem před
zasedáním výboru pro zdravotnictví 30. 11. 2011 byla požadována podrobná
analýza. Paní E. Fischerová se nedomnívá, že je odbornicí na ekonomiku ve
zdravotnictví, ale zabývá se např. ústavním právem na zajištění zdravotní péče.
K prezentaci by se měli vyjádřit odborníci na ekonomiku ve zdravotnictví. Proto
navrhla, aby byla v rámci zdravotního výboru ustavena pracovní skupina, jejímiž
členy by byli doc. J. Vomáčka, Ing. J. Kropáč, Ing. T. Uvízl případně další osoby, kteří
by připravili požadovanou analýzu zdravotnímu výboru ke schválení.
Paní V. Kocianová částečně souhlasí s paní E. Fischerovou, ale oponuje v tom, že
by zdravotní výbor nebyl kompetentní se za daných podmínek k prezentaci
vyjadřovat.
Doc. J. Vomáčka také je ve shodě s názorem paní E. Fischerové, ale chce, aby
každý člen předložil svůj názor, přestože např. zároveň uvede, že se necítí
kompetentní pro ekonomické záležitosti.
Paní V. Kocianová navrhuje, že pracovní skupina by mohla komunikovat i s vedením
JESENICKÉ NEMOCNICE.
Po diskusi se členové zdravotního výboru shodli na usnesení, že členové výboru pro
zdravotnictví zašlou své vyjádření k prezentaci předložené JESENICKOU
NEMOCNICÍ do 11. 2. 2012 a že doc. J. Vomáčkova sestaví pracovní skupinu, která
na základě vyjádření členů výboru navrhne závěr analýzy zmíněné prezentace
a předloží tento závěr na zasedání výboru pro zdravotnictví, které se bude konat do
22. 2. 2012.
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6. Různé a diskuse
Doc. J. Vomáčka vyzval členy výboru, zda mají další sdělení pro zasedání
zdravotního výboru.
Mgr. H. Kulinová informovala, že od 1. 4. 2012 mají nabýt účinnosti nové právní
předpisy ve zdravotnictví, které obsahují mj. i novou úpravu poskytování
pohotovostních služeb. Vznesla doporučení, aby se touto problematikou zdravotní
výbor zabýval.
Doc. J. Vomáčka podotkl, že k této otázce by bylo vhodné přizvat 1. náměstka
hejtmana MUDr. M. Fischera.
MUDr. Z. Mrozek poznamenal, že MUDr. M. Fischer na regionálním jednání lékařské
komory o této problematice hovořil a odhaduje se, že na 1 praktického lékaře vychází
asi 1 služba za půl roku.
Mgr. H. Kulinová doplnila, že by bylo vhodné setkání s vedením kraje i za účasti
lékárníků, kde by se souvislosti z nové úpravy pohotovostí zejm. ve vztahu
k lékárníkům dořešili.
7. Závěr
Doc. J. Vomáčka poděkoval přítomným členům zdravotního výboru za účast a sdělil,
že předběžný termín příštího zasedání zdravotního výboru je naplánován na 22. 2.
2012. Poté zasedání výboru ukončil.
V Olomouci dne 18. 1. 2012

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

Přílohy:

Pozvánka
Prezenční listina
Usnesení Výboru pro zdravotnictví z 18. 1. 2012
Přehled dosavadních usnesení Rady a Zastupitelstva Olomouckého kraje
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