Zápis č. 22
ze zasedání Výboru pro zdravotnictví
Zastupitelstva Olomouckého kraje
ze dne 26. 9. 2012

Přítomni:

Nepřítomni:

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

Omluveni:

Eva Fischerová

Věra Kocianová

Ing. Jiří Kropáč

MUDr. Eduard Sohlich, MBA

Mgr. Helena Kulinová

MUDr. Ivan Sumara

MUDr. Martin Hönig
Ing. Ladislav Kavřík

Hosté:

MUDr. Ivo Mareš, MBA

MUDr. Michael Fischer

Ing. Jan Eyer
MUDr. Lumír Studený
Prof. MUDr. Zdeněk Kolář, CSc.
RNDr. Marek Jukl
Jaroslav Nerušil
Ing. Tomáš Uvízl
Program:

1.

Úvod a schválení programu zasedání

2.

Vystoupení 1. náměstka hejtmana Olomouckého kraje MUDr. M. Fischera

3.

Kontrola plnění usnesení a zápisu z minulého zasedání

4.

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

5.

Rekapitulace činnosti výboru
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6.

Různé a diskuse

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 předseda zdravotního výboru doc. J. Vomáčka, který
zároveň přivítal MUDr. Michaela Fischera, 1. náměstka hejtmana Olomouckého
kraje.
Doc. J. Vomáčka uvedl, že jde o poslední zasedání zdravotního výboru v tomto
volebním období.
Doc. J. Vomáčka navrhl doplnění dnešního programu zdravotního výboru o
vystoupení MUDr. M. Fischera a dotázal se přítomných členů zdravotního výboru,
zda má někdo další podněty k návrhu programu dnešního zasedání.
Další připomínky k návrhu programu nebyly vzneseny.
Zdravotní výbor usnesením schválil program dnešního zasedání.
2. Vystoupení 1. náměstka hejtmana Olomouckého kraje MUDr. M. Fischera
Doc. J. Vomáčka požádal 1. náměstka hejtmana MUDr. M. Fischera o jeho
vystoupení.
MUDr. M. Fischer poděkoval za předání slova a sdělil, že je rád, že zdravotní výbor
pracoval tak, jak pracoval. Přesto, že témata, která výbor projednával, nebyla vždy
jednoduchá. Výstupy z jednání zdravotního výboru byly oporou pro jednání Rady i
Zastupitelstva Olomouckého kraje. Část témat přesahuje do příštího volebního
období.
Mj. je aktuální jednání se zdravotními pojišťovnami ohledně úhrad zdravotních služeb
v příštím roce, žádná z nemocnic v kraji nemá uzavřeny smlouvy se zdravotními
pojišťovnami od 1. 1. 2013. Podle dostupných informací bude Všeobecná zdravotní
pojišťovna ČR na konci roku 2012 v propadu hospodaření cca 8 mld. Kč. Je otázka,
jak se současné dění dotkne nemocnic v kraji, i když kraj nemá v této souvislosti
přímo kompetence k řešení uvedených problémů.
MUDr. M. Fischer poděkoval členům zdravotního výboru za čas, který strávili prací
pro výbor a těší se, že se s většinou členů setká i v dalším období.
Doc. J. Vomáčka také poděkoval MUDr. M. Fischerovi za spolupráci, a podotkl, že
ačkoli někdy došlo ke střetům, šlo o konstruktivní jednání, ze kterých vznikají nové
kvality.
3. Kontrola plnění usnesení a zápisu z minulého zasedání
Byla provedena kontrola plnění usnesení ze zasedání zdravotního výboru 25. 4.
2012, kdy byla hlavním tématem Zdravotnická záchranná služba Olomouckého kraje
(ZZS OK).
Vedoucí odboru zdravotnictví krajského úřadu MUDr. Eva Štefková měla informovat
o příspěvku Olomouckého kraje do rozpočtu ZZS OK v tomto roce. Vzhledem
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k jinému pracovnímu jednání se MUDr. E. Štefková nemohla dnešního zasedání
zdravotního výboru zúčastnit, takže tajemník výboru Mgr. Pavel Hanák sdělil, předal
od MUDr. E. Štefkové informaci, že v roce 2012 činil provozní příspěvek od kraje 139
mil. Kč s navýšením o 3,6 mil. Kč ve vazbě na memorandum o zvýšení platů, tedy
celkem 142,6 mil. Kč. Na rok 2013 se počítá s úsporami 5,5 %, takže by provozní
příspěvek měl činit 134,7 mil. Kč.
MUDr. I. Mareš informaci upřesnil tak, že všechny příspěvkové organizace zřizované
krajem dostanou v příštím roce nižší příspěvek o cca 5 %, ale ZZS OK v důsledku
změny legislativy dostane od státu 6,4 mil. Kč na krizové řízení, takže snížení bude
kompenzováno. Nárůst nákladů v příspěvkových organizacích je obtížně ovlivnitelný,
protože zásadní část nákladů tvoří mzdové náklady (nárůst mezd, který je dán
právními předpisy).
Doc. J. Vomáčka se zeptal, jakou část nákladů tvoří mzdy, MUDr. I. Mareš
odpověděl, že 76 %. Dále informoval, že Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR
schválila zákon, v jehož důsledku dojde k prodloužení dovolené zaměstnanců
záchranné služby o týden a zároveň vznikne (při splnění stanovených podmínek)
ZZS OK povinnost platit zaměstnancům odchodné, což bude opět znamenat nárůst
nákladů.
MUDr. P. Holík, který je zároveň poslancem, reagoval, že byl předkladatelem
dotčeného zákona a za touto změnou si stojí, jde o potřebné zlepšení podmínek pro
zaměstnance záchranné služby.
Na minulém zasedání zdravotního výboru byl také vznesen dotaz na vedení
nemocnice v Šumperku s dotazem, proč pacientům registrovaným u VZP je
katarakta operována v Ostravě a ne v Olomouci. MUDr. Štefková oslovila ředitele
nemocnice MUDr. Volnohradského, který jí sdělil, že jde o mylnou informaci, že
běžné případy se snaží operovat v Šumperku, komplikované posílají do Olomouce.
Doc. J. Vomáčka se dotázal, zda jsou další připomínky k usnesení z minulého
zasedání zdravotního výboru. Další připomínky nebyly vzneseny.
Zdravotní výbor vzal usnesením na vědomí informace o kontrole plnění usnesení
z minulého zasedání zdravotního výboru.
4. Seznámení s aktuálními usneseními Rady a Zastupitelstva Olomouckého
kraje v oblasti zdravotnictví
Byla krátce prezentována usnesení Rady a Zastupitelstva Olomouckého kraje od
minulého zasedání zdravotního výboru dne 25. 4. 2012 (schůze rady dne 9. 5. 2012,
22. 5. 2012, 19. 6. 2012, 25. 7. 2012, 28. 8. 2012, 11. 9. 2012 a zasedání
zastupitelstva dne 27. 4. 2012, 29. 6. 2012, 21. 9. 2012).
Doc. J. Vomáčka se dotázal přítomných, zda mají připomínky k usnesením rady a
zastupitelstva. Připomínky nebyly.
Zdravotní výbor vzal na vědomí usnesení ROK a ZOK v oblasti zdravotnictví
za období od minulého zasedání výboru.
5. Rekapitulace činnosti výboru
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Přítomným členům zdravotního výboru byl předán přehled hlavních témat, která
výbor projednával.
Doc. J. Vomáčka sdělil, že většina členů výboru měla nadpoloviční účast. Pokud byla
účast některých členů menší, měli by zvážit, zda chtějí v budoucnu ve výboru
pracovat. Doc. J. Vomáčka všem členům zdravotního výboru za práci ve výboru.
Dále uvedl, že výbor jednal o širokém spektru témat pokrývajících celou oblast
zdravotnictví: Fakultní nemocnice Olomouc, Vojenská nemocnice Olomouc,
Středomoravská nemocniční a.s., JESENICKÁ NEMOCNICE, spol. s r.o.,
Zdravotnická záchranná služba Olomouckého kraje, p.o., odborné léčebné ústavy
(Paseka, Moravský Beroun), kojenecké ústavy (Olomouc a Šumperk), Psychiatrická
léčebna Šternberk, lázeňství, Česká lékařská komora, aktuální události (regulační
poplatky, akce „Děkujeme, odcházíme“ atd). Současná situace je nevyjasněná, do
budoucna lze očekávat i snahy o omezování zdravotnictví v kraji, takže bude možná
potřeba i bránit některá zdravotnická zařízení.
Doc. J. Vomáčka se dotázal přítomných, zda mají připomínky k rekapitulaci,
připomínky nebyly.
Zdravotní výbor vzal na vědomí rekapitulaci činnosti zdravotního výboru za uplynulé
volební období.
6. Různé a diskuse
Doc. J. Vomáčka se dotázal členů zdravotního výboru, zda mají další sdělení pro
zasedání zdravotního výboru či jiné dotazy.
Další sdělení nebo připomínky nebyly vzneseny.
7. Závěr
Doc. J. Vomáčka poděkoval přítomným ještě jednou členům zdravotního výboru za
práci ve výboru v uplynulém volebním období účast a zasedání ukončil.
V Olomouci dne 26. 9. 2012

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

Pozvánka
Prezenční listina
Usnesení Výboru pro zdravotnictví z 26. 9. 2012
Přehled dosavadních usnesení Rady a Zastupitelstva Olomouckého kraje
Přehled hlavních témat projednávaných výborem pro zdravotnictví
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