Zápis č. 1
ze zasedání Výboru pro zdravotnictví
Zastupitelstva Olomouckého kraje
ze dne 13. 3. 2013

Přítomni:

Nepřítomni:

Doc. MUDr. Jaroslav Vomáčka, Ph.D., MBA
MUDr. Jiří Černý

Omluveni:

MUDr. Zdeněk Dokládal

MVDr. Zuzana Bartošová

Eva Fischerová

Doc. MUDr. Roman Havlík, Ph.D.

MUDr. Pavel Holík

MUDr. Bohuslav Machaň

Gabriela Jančíková
Věra Kocianová

Hosté:

Ing. Jiří Kropáč

MUDr. Eva Štefková

MUDr. Blahoslav Loveček
MUDr. Ivo Mareš, MBA
MUDr. Mgr. Ctirad Musil
Jiří Pospíšil, DiS.
MUDr. Ivan Sumara
Bc. Vladimír Urbánek, DiS.
Ing. Tomáš Uvízl
MUDr. Jiří Žák, CSc.

Program:
1.

Úvod a schválení programu zasedání

2.

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

3.

Aktuální dění týkající se JESENICKÉ NEMOCNICE, spol. s r.o.

4.

Rekapitulace jednání Výboru pro zdravotnictví v minulém volebním období

5.

Stěžejní témata pro jednání Výboru pro zdravotnictví

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. Postupně se
představili členové výboru a předseda každému předal dekret o volbě.
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. Seznámení s aktuálními usneseními Rady a Zastupitelstva Olomouckého kraje
v oblasti zdravotnictví
Byla prezentována usnesení Rady a Zastupitelstva Olomouckého kraje (ROK a ZOK) od
počátku volebního období, která se týkala oblasti zdravotnictví (až do schůze rady dne
7. 3. 2013, a zasedání zastupitelstva dne 22. 2. 2013).
Zdravotní výbor vzal na vědomí usnesení ROK a ZOK v oblasti zdravotnictví za období od
počátku volebního období.
3. Aktuální dění týkající se JESENICKÉ NEMOCNICE, spol. s r.o.
Doc. J. Vomáčka uvedl, že významným tématem, kterým se orgány kraje
opakovaně zabýval, byla problematika nemocnice v Jeseníku. Tato
soukromého provozovatele, ale je zde zájem na zajištění lůžkové
V minulosti vznikaly potíže při financování zmíněné nemocnice a různé
řešení. Doc. J. Vomáčka vyzval členku výboru V. Kocianovou, aby
o situaci v JESENICKÉ NEMOCNICI (JN).

i zdravotní výbor
nemocnice má
zdravotní péče.
návrhy na jejich
sdělila aktuality

V. Kocianová sdělila, že v posledním čtvrtletí roku 2012 došlo k dohodě nemocnice se
Všeobecnou zdravotní pojišťovou ČR (VZP) a s Českou průmyslovou zdravotní
pojšťovnou (ČPZP) tak, aby zůstala zachována oddělení, o nichž bylo avizováno, že
budou zrušena (porodní, novorozenecké, dětské). Dohoda vznikla za přispění zejména
Ministerstva zdravotnictví, které si uvědomuje geografické podmínky a potřebnost zajištění
péče v základních oborech.
Dále byly uzavřeny rámcové smlouvy na období 5 let se zdravotními pojišťovnami. Vůči
VZP a ČPZP jde zhruba o stejný objem úhrad jako v roce 2012, což není dostatečné,
alespoň však bude zachován rozsahu péče jeko v roce 2012.
Některé zdravotní pojišťovny (např. Vojenská zdravotní pojišťovna - VoZP) k dohodám
nepřistoupily, je tedy otázka poskytování neurgentní péče pojištěncům těchto pojišťoven,
problém bude řešen na úrovni ústředních orgánů dotčených pojišťoven.
Situace JN je v současnosti stabilizována, rozpočet na rok 2013 je mírně ztrátový, závazky
po splatnosti zůstávají (cca 3 měsíce po splatnosti).
JN má záměr realizovat dva projekty:
Projekt „Kvalitní péče o seniory a dlouhodobě nemocné Jesenicka v bezpečném a lidském
prostředí“, kde jde o rekonstrukci a modernizaci stávající LDN. Celkový objem akce je
předpokládán ve výši 20,3 mil. Kč, v případě schválení dotace na projekt z fondů
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švýcarsko – české spolupráce se by měl Olomoucký kraj se Sdružením měst a obcí
Jesenicka zajistit spolufinancování ve výši 15%.
Projekt „Realizace energetických úspor Jesenické nemocnice“, o jehož podporu je
požádáno v rámci Operačního programu životního prostředí. V případě realizace dojde
k zateplení budov, výměně oken a střechy v celkové hodnotě 35,3 mil. Kč.
Mezi očekávanými riziky je zejména nestabilita systému zdravotnictví, která má dopady
i na fungování JN.
Ing. J. Kropáč reagoval na zmínky o jednání JN s VoZP. Podotkl, že referenčním obdobím
pro jednání je rok 2011, VoZP zaslala JN návrh dodatku smlouvy, zatím nebyl vrácen.
VoZP zaznamenala úbytek pojištěnců VoZP na Jesenicku, je otázka, zda přecházejí
k jiným ZP. Dále uvedl, že vyhláška upravující úhrady zdravotní péče od zdravotních
pojišťoven není taková, jako by si poskytovatelé představovali, ale vychází ze zdravotně
pojistných plánů, které schválilo Ministerstvo zdravotnictví, Vláda a následně Poslanecká
sněmovna.
MUDr. J. Černý se zeptal, kolik má JN lůžek dlouhodobé péče a kolik sociálních lůžek.
V. Kocianová odpověděla, že lůžek dlouhodobé péče je 30, sociální nemá JN žádné.
MUDr. Černý vyjádřil pochyby, zda může být 30-lůžkové oddělení v současném systému
úhrad dlouhodobě financovatelné. V. Kocianová reagovala, že provozování sociálních
lůžek nebylo doporučeno z ministerstva.
Bc. V. Urbánek se zeptal, kdy má být rozhodnuto o podpoře projektů JN.
MUDr. E. Štefková sdělila, že výzvu na podávání žádostí o dotaci z fondu švýcarsko –
české spolupráce vydalo Ministerstvo zdravotnictví v lednu, zájemci o podání žádosti
žádali kraj o stanoviska k jejich projektům, která kraj v lednu také vydával. V současnosti
dochází k odstraňování formálních nedostatků, výsledky by měly být známy v červnu
2013.
Zdravotní výbor usnesením vzal na vědomí aktuální informace týkající se nemocnice
v Jeseníku a podpořil poskytnutí příspěvku Olomouckého kraje na projekt JN „Kvalitní
péče o seniory a dlouhodobě nemocné Jesenicka v bezpečném a lidském prostředí“.
4. Rekapitulace jednání Výboru pro zdravotnictví v minulém volebním období
Doc. J. Vomáčka přednesl přehled témat, která byla projednávána zdravotním výborem
v minulém volebním období v rámci 22. zasedání výboru. Jednalo se např. o dotačním
systému kraje ve zdravotnictví (vzdělávání), o „krajských“ nemocnicích, o fakultní
a vojenské nemocnici, o odborných léčebných ústvech, o kojeneckých ústavech,
o pohotovostní službě, o dostupnosti zdravotnické záchranné služby, o investicích ve
zdravotnictví, o zdravotních pojišťovnách, o České lékařské komoře, o protidrogové
prevenci, o systému hygienické péče (KHS), o psychiatrické péči, o lázeňské péči.
Zdravotní výbor vzal na vědomí informaci o tématech projednávaných zdravotním
výborem v minulém volebním období.
5. Stěžejní témata pro jednání Výboru pro zdravotnictví
Doc. J. Vomáčka sdělil, že některá témata z předešlého období jistě budou projednávána
i v novém období, ale zároveň vyzval členy výboru, aby navrhli další možná témata
jednání.
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MUDr. Jiří Černý navrhl téma následná a dlouhodobá péče a přechodnou oblast mezi
dlouhodobou a sociální péčí. Jako problém vidí např. i v posledních měsících se objevující
kontroly zdravotních pojišťoven, které zpětně za 3 roky seškrtávají úhrady.
V. Kocianová navrhuje téma terénní ošetřovatelská péče.
MUDr. B. Loveček zmínil téma redukce počtu lůžek v kraji. V krátké diskusi k tomuto
tématu zaznělo, že v Olomouckém kraji docházelo k redukci lůžek už v dřívějším období,
takže při úvahách o redukci v roce 2012 měl Olomoucký kraj již „náskok“ a k razantním
změnám už nedocházelo. V Olomouckém kraji již prostor k redukcím není. Měla probíhat
jednání o lůžkách následné péče, která se však neuskutečnila.
MUDr. C. Musil navrhl téma pohotovostních služeb.
MUDr. P. Holík poznamenal, že ohledně pohotovostních služeb je velkým problémem
stanovit, kdo bude tyto služby sloužit. Někteří soukromí lékaři měli neúnosné požadavky
(např. 500 Kč za jednoho pacienta). Praktičtí lékaři se bránili, aby byli ze zákona
odpovědní za pohotovostní službu. V tuto chvíli je jakýsi kompromis, kdy kraje přispívají na
fungování pohotovostních služeb a zdravotní pojišťovny hradí provedené výkony.
Pohotovostní služba je také nezřídka pacienty zneužívána.
Doc. J. Vomáčka zmínil další téma – návrh zákona o univerzitních nemocnicích. Zeptal se,
zda je tento zákon už předložen do Parlamentu. MUDr. P. Holík reagoval, že ještě ne, sám
se chce sejít v této věci s děkanem lékařské fakulty prof. Milanem Kolářem. Doc.
J. Vomáčka navrhl společné setkání za účasti děkana lékařské fakulty, děkana fakulty
zdravotnických věd a MUDr. P. Holíka v této věci.
6. Různé a diskuse
Příští zasedání zdravotního výboru se bude konat 17. 4. 2013 a 5. 6. 2013. Po kratší
diskusi se většina členů přiklonila k zahájení v 14:00 hodin.
7. Závěr

V Olomouci dne 13. 3. 2013

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

Pozvánka
Prezenční listina
Usnesení Výboru pro zdravotnictví z 13. 3. 2013
Přehled hlavních témat projednávaných zdravotním výborem v minulém
volebním období
Přehled dosavadních usnesení Rady a Zastupitelstva Olomouckého kraje
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