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ze zasedání Výboru pro zdravotnictví
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Bc. Vladimír Urbánek, DiS.

Mgr. Petra Eggová
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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.

Prezentace Fakulty zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci

5.

Různé a diskuse

6.

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. Přivítal Mgr.
Z. Mikšovou, proděkanku Fakulty zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci
(FZV) a Mgr. Petru Eggovou z centra praktických dovedností FZV.
Doc. J. Vomáčka se dotázal přítomných členů zdravotního výboru, zda má někdo
připomínky k návrhu programu dnešního zasedání dle rozeslané pozvánky na dnešní
zasedání. Připomínky k návrhu programu nebyly vzneseny.
Zdravotní výbor usnesením schválil program dnešního zasedání.
2. Kontrola plnění usnesení a zápisu z minulého zasedání
Na minulém zasedání zdravotní výbor jednal o problematice Středomoravské nemocniční
a.s., přičemž se diskutovalo o síti zdravotnických zařízení v ČR, o pořizování nákladné
zdravotnické techniky i o transformaci lůžkového fondu v ČR.
Jiné úkoly z minulého zasedání výboru nejsou.
Zdravotní výbor vzal na vědomí zprávu o plnění usnesení a úkolů z minulého zasedání
Výboru.
3. Seznámení s aktuálními usneseními Rady a Zastupitelstva Olomouckého kraje
v oblasti zdravotnictví
Byla prezentována usnesení Rady Olomouckého kraje (ROK) od minulého zasedání
zdravotního výboru, která se týkala oblasti zdravotnictví (až do schůze ROK dne 6. 6.
2013) a dále usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje (ZOK) ze dne 26. 4. 2013.
Následně se doc. J. Vomáčka zmínil o dotačním programu kraje na protidrogovou
prevenci, na který bylo vyčleněno v letošním roce cca 2,5 mil. Kč. Zde by se mohla zapojit
i univerzita.
Zdravotní výbor vzal na vědomí usnesení ROK a ZOK v oblasti zdravotnictví za období od
minulého zasedání zdravotního výboru.
4. Prezentace Fakulty zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci
Doc. J. Vomáčka požádal Mgr. Z. Mikšovou o přednesení informací o FZV. Mgr.
Z. Mikšovou poděkovala za možnost prezentovat FZV.
Mgr. Z. Mikšová poděkovala uvedla, že FZV vznikla 11. 4. 2008 a je zaměřena na
vzdělávání a kvalifikační přípravu pracovníků v nelékařských zdravotnických oborech. FZV
vznikla vyčleněním těchto oborů z Lékařské fakulty Univerzity Palackého.
Konkrétně jde o bakalářské obory všeobecná sestra, porodní asistentka, radiologický
asistent a fyzioterapeut. FZV patří mezi pouze tři školy, které v ČR připravují radiologické
asistenty. Studium uvedených oborů je tříleté, určené zejména. pro absolventy středních
zdravotnických škol. V současnosti je však např. mezi studenty oboru všeobecná sestra
převaha absolventů gymnázií. Studia v těchto oborech jsou jak prezenční, tak při
zaměstnání. Absolventi studia mají 100 % uplatnění na trhu práce.
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Magisterské obory jsou ošetřovatelská péče v interních oborech (absolventi získají
i specializaci v oboru), dále fyzioterapie a management zdravotnictví (i pro absolventy
jiných bakalářských oborů). Magisterské studium je dvouleté, určené zejména pro
absolventy předchozího bakalářského studia. Studium v oborech ošetřovatelská péče
v interních oborech a fyzioterapie je prezenční, management zdravotnictví je
kombinovaný.
FZV dále uskutečňuje doktorandské studium (Ph.D.) v oboru ošetřovatelství, a to jako
jedna ze tři vzdělávacích institucí v ČR. Studium je prezenční a kombinované.
FZV má děkanát v Olomouci na tř. Svobody, stejně jako lékařská fakulta. Pracoviště FZV
jsou na Tř. Svobody, na Teoretických ústavech na ul. Hněvotínské a také ve Fakultní
nemocnici Olomouc (FNO). V roce 2012 vzniklo ve spolupráci s FNO centrum praktických
dovedností, které je zaměřené na výuku zejm. v oborech porodní asistentka
a ošetřovatelská péče v interních oborech. FNO je důležitým partnerem FZV pro zajištění
odborné výuky.
Studenti však v rámci individuálních praxí pracují v jiných zdravotnických zařízeních.
Dobrá spolupráce je také s nemocnicí Prostějov, Přerov, Šternberk, Šumperk, Hranice,
a např. i s Vojenskou nemocnicí Olomouc.
FZV by nemohla fungovat pouze z dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.
Zásadní pro činnost FZV jsou příjmy z realizovaných projektů, zejm. z Interní grantové
agentury Ministerstva zdravotnictví. FZV samozřejmě neuskutečňuje pouze výuku, ale
i vědecko-výzkumné projekty. V současnosti probíhá na FZV realizace 19 projektů.
FZV rozvíjí také spolupráci se zahraničními institucemi, zejm. s Benedictine University
v Lisle, stát Illinois, Centro Cardiologico Monzino v Miláně a European Institute of
Oncology v Miláně. Výsledkem jsou především zahraniční stáže studentů na zmíněných
prestižních klinikách v Itálii. Absolventi FZV jsou hodnoceni zahraničními partnery jako
nejlepší z českých absolventů (ve srovnání se školami v Praze, Českých Budějovicích,
Hradci Králové a Pardubicích). Probíhá také spolupráce s tradičním partnerem
olomouckých institucí – regionem Reggio Emilia v Itálii. Italové mají zájem získávat naše
absolventy, chtějí však znalost italštiny, proto financují jazyková studia olomouckých
studentů. Absolventi stáží v cizině se většinou vracejí.
FZV dále nabízí vzdělávací kurzy pro veřejnost – první pomoc, zdravotník pro zotavovací
akce (akreditováno Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy), odborná zdravotnická
angličtina (např. i pro pracovníky FNO).
V současné době má FZV 691 studentů, v roce 2012 bylo 228 absolventů. Někteří
studentu vzdělávání nedokončí, což je však nezbytné vzhledem k zachování kvality.
Na FZV je zaměstnáno 137 osob, akademických pracovníků je 90, technickohospodářských pracovníků je 30, vedoucích pracovníků 17.
Doc. J. Vomáčka poděkoval za přednesené informace a doplnil, že spolupráce mezi
Olomouckým krajem a FZV je zatím spíš okrajová, v roce 2009 kraj poskytl dotaci 1 mil.
Kč na IT techniku.
Rada Olomouckého kraje schválila před 2 lety memorandum o transformaci studia
zdravotních sester z vyšších odborných škol (diplomovaní specialisté) na vysoké školy
(bakalářské studium). Na studium VOŠ oboru zdravotní sestra je v Olomouci ročně
přijímáno 50 studentů, ale v EU již není toto vzdělávání uznáváno za rovnocenné. Za
rovnocenné je považováno studium bakalářské na vysoké škole. Naše sestry jsou
v zahraničí vysoce hodnoceny, stejně jako radiologičtí asistenti.
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Absolventy FZV jsou např. ředitel Moravského divadla v Olomouci Josef Podstata,
náměstek ředitele FNO Martin Šamaj, ředitelka Všeobecné fakultní nemocnice v Praze
(a bývalá ministryně) Dana Jurásková.
Doc. J. Vomáčka uzavřel, že doufá, že členové zdravotního výboru se seznámili s FZV
a že třeba se i někdy zasadí o podporu FZV, která např. plánuje přesun do
rekonstruovaných prostor Teoretických ústavů na ul. Hněvotínské. Dále doc. Vomáčka
vyzval k diskusi.
MUDr. J. Černý se zajímal, zda FZV spolupracovala na připravované novele zákona
o zdravotních službách. Mgr. Z. Mikšová reagovala, že ne, ale že se účastnila na novele
zákona o nelékařských zdravotnických povoláních. MUDr. Černý doplnil, že Ministerstvo
zdravotnictví nevypořádalo řádně připomínky k novele zákona o zdravotních službách,
přitom se odvolávají na odborné konzultace. Doc. J. Vomáčka dodal, že FZV
připomínkovala návrh zákona o univerzitních nemocnicích, který původně vůbec nebral
v potaz, že ve fakultních nemocnicích je mnoho studentů nelékařských oborů. Bude
záležet na podobě, v jaké bude zákon schválen v Parlamentu ČR.
Doc. R. Havlík se zeptal, jak klesají počty dotovaných studentů z Ministerstva školství,
mládeže a tělovýchovy. Mgr. Z. Mikšová odpověděla, že v posledních dvou letech jde
o snížení vždy o 5 %. Podle toho rozhoduje vedení Univerzity Palackého o kapacitách na
jednotlivých fakultách. Absolventi FZV mají uplatnění, přesto se nezvyšují počty jejich
studentů, na rozdíl od absolventů pedagogických a filosofických fakult, jejichž uplatnění
není tak dobré. Na FZV hledají náhradní zdroje (kurzy pro veřejnost, projekty). Doc.
J. Vomáčka podotkl, že snížení bylo trochu nižší než 5 %, podařilo se mu argumentovat
právě 100% uplatněním. V Olomouckém kraji je lázeňství, zde je prostor pro uplatnění
fyzioterapeutů, zájem o tento obor je velký, v Olomouci se studuje na dvou fakultách.
Ing. J. Kropáč navázal na fyzioterapii, že se zdravotním pojišťovnám hlásí stále více
zájemců o tuto péči.
Doc. J. Vomáčka navrhl, aby zdravotní výbor vzal na vědomí přednesené informace o
FZV a podpořil transformaci studia diplomovaných zdravotních sester na bakalářské
studium všeobecných sester.
Doc. R. Havlík se zeptal, zda to znamená navýšení počtu studentů FZV a zda to také
znamená zánik středních zdravotních škol. Doc. J. Vomáčka odpověděl, že jde o nárůst
studentů FZV, ale že nejde o zánik středních zdravotních škol, ale o směrování jejich
absolventů na vysoké školy.
Bc. V. Urbánek doplnil, že jeho studium bylo poznamenané právě nejasnostmi studia
některých oborů na vyšších odborných školách i na vysokých školách (fyzioterapeuti,
záchranáři), studium na vyšších odborných školách mělo být zaměřené více na praxi, ale
od počátku nebylo zřejmé, jaký je vlastně rozdíl, problém nebyl vyjasněn ani mezi
Ministerstvem zdravotnictví a Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. V tuto chvíli
je tedy snaha převést dřívější studium na vyšších odborných školách na vysoké školy.
Mgr. Z. Mikšová dodala, že až na tři obory (dentální hygienista, farmaceutický asistent
a nutriční terapeut) by měly ostatní obory být převedeny na vysokoškolské studium, což je
obsaženo v návrhu zákona o nelékařských zdravotnických povoláních. Dualita mezi
vyššími odbornými a vysokými školami působila zmatky, často absolventi vyšších
odborných škol pokračovali ve studiu na vysoké škole.
Zdravotní výbor usnesením vzal na vědomí vědomí přednesené informace a podpořil
transformaci studia diplomovaných zdravotních sester na vyšších odborných školách na
bakalářské studium všeobecných sester.
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5. Různé a diskuse
Doc. J. Vomáčka vyzval k diskusi o dalších aktuálních záležitostech.
Bc. V. Urbánek nejprve sdělil, že Odborný léčebný ústav Paseka a Odborný léčebný ústav
neurologicko-geriatrický Moravský Beroun úspěšně prošli akreditací Spojené akreditační
komise, jako jedni z mála jiných odborných léčebných ústavů svou akreditaci obhájili.
Dále poukázal na problém lázeňství, toto téma by chtěl zařadit na některé další zasedání
zdravotního výboru. V lázních v kraji dochází až k 50 % snížení počtu klientů resp.
poskytované péče, s tím souvisí nutnost úspor, propouštění zaměstnanců, je zde negativní
dopad na další navazující služby v regionech a na jejich zaměstnance. Ředitelé lázní jsou
ochotni se účastnit jednání zdravotního výboru. Negativní trend byl dlouhodobý, ale ne tak
prudký, jako v posledním roce
Doc. J. Vomáčka reagoval, že již před 2 lety varoval před negativním vývojem,
ale současná situace je velmi vážná. Někde hrozí likvidace lázeňství, jehož systém byl
mnoho let budován. To by mělo i ekonomické dopady, např. nárůst farmaceutických
nákladů.
MUDr. B. Loveček poznamenal, že na vyhodnocení situace je relativně brzy, je možné
zlepšení. Hlavní problém je na Ministerstvu zdravotnictví, ale i v odborné veřejnosti, kdy se
snižuje význam lázeňské léčby pro zachování zdraví. Možná jsou málo prezentovány
výsledky lázeňské léčby, klesá počet lékařských míst v lázních (mj. mzdová úspora), chybí
tlak odborné lékařské veřejnosti.
MUDr. C. Musil podotkl, že je potíž i v akutní péči, praktičtí lékaři, kterým se jednou
dvakrát nepodaří „dostat“ pacienta do lázní, o to přestávají usilovat. Je třeba řešit situaci
lázeňské péče i z druhé strany.
Doc. J. Vomáčka se zeptal, jak spolupracuje FNO s lázněmi. Doc. R. Havlík odpověděl, že
spolupráce je otevřená, ale problém je zdravotní pojištění. Např. VZP nechce hradit
lázeňskou péči po náhradě velkých kloubů. Argumentují, že péče po operaci ve fakultní
nemocnici je kratší, intenzivnější, efektivnější a levnější. Není asi zřetelně potvrzeno, že
lázeňská varianta je levnější. Sami pacienti nemají prostředky na 4týdenní pobyt v lázních,
ani v dnešní době nechce nikdo mít dovolenou v práci. Bylo by potřeba mít k dispozici
průkazné argumenty o efektivnosti lázeňské péče, o tom že dojde k úsporám atd.
Ing. J. Kropáč poznamenal, že dnes pacienti žádají mnoho lékařů o úpravu léčby, aby byla
pro pacienta levnější. Do lázní v minulosti jezdili chroničtí pacienti, aby se jejich stav
nezhoršoval. Posledních 5 let, kdy je hospodářská recese, pacienti v lázních postupně
ubývají, i z důvodů vlastních finančních nákladů, a lázně se tomu začaly přizpůsobovat.
Začínají se více uplatňovat překlady do lázní přímo z nemocnic, což je vhodnější i pro
léčebný efekt. Velké lázně budou pravděpodobně lépe překonávat obtíže než malé lázně.
Náklady na lázeňskou péči představují 2 % nákladů zdravotní péče, není zřejmé, proč
dochází k takovému šetření na tomto typu péče.
Doc. J. Vomáčka sdělil, že téma bude zařazeno na další jednání zdravotního výboru.
MUDr. Jiří Černý se připojil s návrhem, že by měla být také sledována problematika
následné a dlouhodobé péče, aby za několik roků nedošlo k tomu, k čemu teď dochází u
lázeňské péče. Např. uvedl nově uplatňovaný postup, že na lůžko následné nebo
dlouhododobé péče je možno umístit pouze z akutní lůžkové péče, nebo omezení délky
trvání péče u následné na 2 měsíce a dlouhodobé na 3 měsíce, ačkoli jsou běžně pacienti,
kteří se po 3 měsících nestabilizují, ale třeba naopak stále zhoršují. Je otázka, jaké budou
prosazeny změny zákona o zdravotních službách.
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6. Závěr
Doc. J. Vomáčka se zeptal, zda jsou další podněty nebo otázky a posléze zasedání
ukončil.
Příští zasedání zdravotního výboru se bude konat 25. 9. 2013, 30. 10. a 27. 11., vždy
ve 14:30 hodin.
V Olomouci dne 12. 6. 2013
……………………………….
Doc. MUDr. Jaroslav Vomáčka,
Ph.D., MBA
předseda výboru

Přílohy:

Pozvánka
Prezenční listina
Usnesení Výboru pro zdravotnictví z 12. 6. 2013
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