Zápis č. 9
ze zasedání Výboru pro zdravotnictví
Zastupitelstva Olomouckého kraje
ze dne 4. 6. 2014

Přítomni:

Nepřítomni:

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

MUDr. Zdeněk Dokládal

MVDr. Zuzana Bartošová

MUDr. Pavel Holík

MUDr. Jiří Černý
Eva Fischerová
Doc. MUDr. Roman Havlík, Ph.D.

Omluveni:

Věra Kocianová

Gabriela Jančíková

Ing. Jiří Kropáč

MUDr. Ivo Mareš, MBA

MUDr. Blahoslav Loveček
MUDr. Bohuslav Machaň
MUDr. Mgr. Ctirad Musil

Hosté:

Jiří Pospíšil, DiS.

MUDr. Michael Fischer

MUDr. Ivan Sumara

MUDr. Vlastimil Bistrý

Bc. Vladimír Urbánek, DiS.

MUDr. Peter Tvrdý, PhD.

Ing. Tomáš Uvízl

MUDr. Věra Konečná

MUDr. Jiří Žák, CSc.

Ing. Bohuslav Kolář, MBA

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.

Problematika stomatologické pohotovosti

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 místopředseda zdravotního výboru Ing. J. Kropáč na základě
pověření předsedy výboru doc. J. Vomáčky, který se omluvil, že dorazí později.
Ing. J. Kropáč přivítal na zasedání zdravotního výboru náměstka hejtmana MUDr.
M. Fischera, MUDr. Věru Konečnou, zástupkyni přednosty Kliniky zubního lékařství
Fakultní nemocnice Olomouc (FNO), a MUDr. Petera Tvrdého, PhD., přednostu Kliniky
ústní, čelistní a obličejové chirurgie FNO, kteří přednesou své příspěvky k hlavnímu
tématu dnešního zasedání výboru - Problematice stomatologické pohotovosti.
Ing. Kropáč se dotázal přítomných členů zdravotního výboru, zda má někdo připomínky
k návrhu programu dnešního zasedání dle rozeslané pozvánky. Připomínky k návrhu
programu nebyly vzneseny.
Zdravotní výbor usnesením schválil program dnešního zasedání.
2. Kontrola plnění usnesení a zápisu z minulého zasedání
Tajemník zdravotního výboru informoval o usnesení z minulého zasedání výboru
a úkolech z něho vyplývajících.
Na minulém zasedání 23. 4. 2014 zdravotní výbor jednal o perspektivách následné péče
v Olomouckém kraji, kde zaznělo zejména, že tato péče je dlouhodobě podfinancována,
zvyšují se platy a DPH, v posledním roce i náklady na léky a zdravotnický materiál, ale
nezvyšují se výnosy. Je potřebné zvýšit úhrady za ošetřovací den. Je třeba umožnit, aby i
ambulantní lékaři mohli opět indikovat následnou péči. V odborných léčebných ústavech
zřizovaných Olomouckým krajem došlo k propouštění některých technicko hospodářských
pracovníků. Do budoucna je potřeba restrukturalizovat následnou a dlouhodobou péči dle
potřeb regionu.
Zdravotní výbor vzal na vědomí informaci o plnění usnesení z minulého zasedání
zdravotního 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
29. 5. 2014). Zastupitelstvo od minulého zasedání zdravotního výboru nejednalo.
Zdravotní výbor vzal na vědomí usnesení ROK v oblasti zdravotnictví za období od
minulého zasedání zdravotního výboru.
4. Problematika stomatologické pohotovosti
Doc. J. Vomáčka předeslal, že hlavním tématem dnešního zasedání zdravotního výboru je
stomatologická pohotovost v Olomouckém kraji.
Požádal MUDr P. Tvrdého a MUDr. V. Konečnou, aby se ujali slova.
MUDr. P. Tvrdý a MUDr. V. Konečná informovali o stomatologické pohotovostní službě
v Olomouckém kraji.
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Ve Fakultní nemocnici Olomouc je poskytována stomatologická pohotovostní služba
poskytována v pracovních dnech od 15:00 do 5:00 a od 5:00 do 7:00 pro akutní případy.
Ve dnech pracovního klidu 24 hodin denně. V Šumperku a v Jeseníku je stomatologická
pohotovostní služba poskytována ve dnech pracovního klidu od 8:00 do 12:00.
V posledních letech došlo k vysokému nárůstu pacientů ošetřených v rámci
stomatologické pohotovostní služby. V Kraji bylo ošetřeno v roce 2003 cca 4100 pacientů,
v roce 2012 cca 10500 pacientů. V současnosti je ve všední dny ošetřeno denně cca 20
až 30 pacientů, o víkendech denně 90 až 100 pacientů.
Nejvíce pacientů na stomatologické pohotovosti jsou pacienti, kteří dlouhodobě neřešili
péči o svůj chrup a kteří nejsou registrováni u praktického zubního lékaře. Je zde mnoho
pacientů, kteří jsou nespolupracující nebo přicházejí pod vlivem alkoholu. Mnoho z nich
jsou sociálně slabí, nepřizpůsobiví nebo cizinci, s nimiž je zdlouhavá administrativa.
V praxi není zajištěna
nepřítomnosti.

zastupitelnost

praktických

zubních

lékařů

v době

jejich

V úvahu by měla být vzata i možnost zřízení další stomatologické pohotovosti, měla by být
řešena spolupráce s praktickými zubními lékaři, jejich zastupitelnost. Je potřeba zajistit,
aby praktičtí zubní lékaři neodmítali další pacienty. Mělo by také být zváženo zvýšení
dotace na poskytování stomatologické pohotovostní služby.
MUDr. V. Bistrý potvrzuje počty pacientů uvedené MUDr. P. Tvrdým. Stomatologickou
pohotovost slouží málo lékařů. Nebránil by se změnám, ale je třeba mít v patrnosti
všechny souvislosti, např. otázka místa poskytování, pojištění apod. Přimlouval by se za
podporu od kraje, za posílení stávajícího pracoviště nebo zřízení dalšího.
Doc. J. Vomáčka reagoval, že zde je tedy nabídka kraji, je třeba uvažovat o možnostech
podpory, o dostupnosti, o případném dalším místě poskytování pohotovosti.
Doc. R. Havlík poznamenal, že ochota sloužit na stomatologické pohotovosti je ovlivněna
výší odměny. Fakultní nemocnice Olomouc (FNO) platí externisty jako vlastní
zaměstnance, a proto ubývá zájemců o služby. Např. 16-ti hodinová služba za 8 tis. Kč
hrubého je relativně hodně, ale možná ne pro každého praktického stomatologa. FNO
dotuje stomatologii 10 mil. Kč ročně, zásadní je, aby byla zajištěna výuka pro lékařskou
fakultu. (Doc. R. Havlík připouští, že FNO má naopak jiné obory ziskové.). Je také otázka
vztahu stomatologické pohotovosti k veřejnému zdravotnímu pojištění. Pokud má být
dlouhodobě udržitelná pohotovostní služba ve FNO, je to otázka 1,5 mil. Kč.
Ing. T. Uvízl poznamenal, že v roce 2007, kdy Středomoravská nemocniční a.s. začala
provozovat nemocnice v Prostějově, Přerově a Šternberku, nebyla v těchto nemocnicích
poskytována stomatologická péče vůbec. Je tedy otázka, zda je reálné uvažovat o
poskytování stomatologické pohotovostní služby v těchto nemocnicích.
Doc. R. Havlík doplnil, že poskytování stomatologické pohotovostní služby funguje díky
pozitivnímu přístupu vedení Kliniky ústní, čelistní a obličejové chirurgie a Kliniky zubního
lékařství na Palackého ulici.
MUDr. P. Tvrdý se domnívá, že pokud by měli stomatologickou pohotovost sloužit praktičtí
zubní lékaři, tak většinou by chtěli sloužit ve svých ordinacích.
MUDr. V. Bistrý upozornil na souvislost služby v jednotlivých ordinacích se zajištěním
bezpečnosti lékařů hlavně v nočních hodinách. Doporučil by vysunout ordinaci
stomatologické pohotovosti blíž do centra města Olomouce.
Ing. J. Kropáč je rád, že se zatím nenaplnily černé vize. Překvapuje ho, že potřebné služby
zabezpečuje pouze 16 lékařů. Mělo by být řešeno, že lidé nepečují o svůj chrup, finanční
dotace na zabezpečení stomatologické pohotovosti by byla potřebná.
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Doc. J. Vomáčka poznamenal, že dnes už nefunguje prevence, kterou dříve organizovaly
krajské hygienické stanice nebo zdravotní ústavy.
MVDr. Z. Bartošová se dotázala, proč byla zrušena stomatologická pohotovost u Tržnice.
MUDr. M. Fischer odpověděl, že u Tržnice byla sloužena do roku 2006 pohotovost pro
dospělé, pro děti i stomatologická. V souvislosti s nabídkami FNO na převzetí těchto
pohotovostí byly služby u Tržnice ukončeny. Vracet pohotovostní služby zpět k Tržnici by
bylo značně komplikované.
MUDr. V. Bistrý uvedl, že v okresech Olomouc, Přerov a Prostějov je cca 450
stomatologů, v současnosti je více stomatologů, než v 90. letech. Vzniká však otázka
ohledně organizace práce praktických stomatologů, když se zvyšuje zájem o pohotovostní
služby, ale také se prodlužují čekací lhůty na objednání atp.
MUDr. M. Fischer reagoval, že zajišťování pohotovostních služeb v Olomouckém kraji se
drží minimálního standardu pro jejich zajišťování z roku 2003, podle kterého zejména má
být pohotovostní služba dostupná z 60 % území do 60 minut, což Olomoucký kraj výrazně
převyšuje. Pohotovostní služba v Olomouckém kraji je zajištěna ještě poměrně dobře.
Řešením pravděpodobně není zřízení dalšího místa, kde by byla pohotovostní
stomatologická služba poskytována. Např. co se týče pacientů z okresu Bruntál, který patří
do Moravskoslezského kraje, tak jezdí do Olomouce, protože mají lepší dopravní spojení
než do Ostravy. Pokud jde o financování, tak kraj má 10 milionů Kč na investice na
všechny zdravotnické příspěvkové organizace pro rok 2014 (kromě projektů
spolufinancovaných z fondů EU). Co se týče přijímání pacientů praktickými stomatology a
čekacích lhůt, tak předchozí zákon hovořil o možnosti odmítnout pacienta s ohledem na
vytíženost lékaře, která však není blíže vymezena. Změny zákonů z roku 2011 (zákon o
zdravotních službách) neujasnily situaci oproti předchozí úpravě. Od praktických lékařů byl
již v roce 2003 požadavek za pohotovostní služby na 500 Kč na hodinu. Dětští zubní lékaři
byli v tomto směru vstřícnější.
MUDr. V. Bistrý doplnil, že v Olomouckém kraji je nejméně pacientů na 1 zubního lékaře.
Zdravotní pojišťovny nejsou ochotné uzavírat nové smlouvy se zubními lékaři. 80 %
zubních lékařů je ve věku 50 – 65 let, za cca 5 – 10 let hrozí krize. Zvyšuje se sice počet
studentů, ale pokud není naděje na uzavření smluv se zdravotními pojišťovnami, není
práce stomatologa perspektivní.
MUDr. P. Tvrdý poznamenal, že přímo v městě Olomouci je stomatologů dost, ale dále
v regionu je už situace horší, takže se pacienti stahují do města.
Ing. J. Kropáč reagoval, že v oblasti primární péče uzavírá Vojenská zdravotní pojišťovna
ČR smlouvy se všemi zájemci, novou smlouvou nedochází ke zvýšení nákladů.
MUDr. V. Bistrý dodal, že zhoršení v komunikaci v oblasti zdravotního pojištění v kraji
nastalo, když bylo zrušeno krajské vedení Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP)
v Olomouci.
Ing. J. Kropáč souhlasí, že změny VZP mají dopad i na ostatní zdravotní pojišťovny.
Pokud VZP neuzavře smlouvu s určitým poskytovatelem zdravotní péče, mají pacienti,
kteří chtějí využít služeb tohoto poskytovatele, tendenci přecházet k jiným pojišťovnám,
které proto jsou také opatrné při uzavírání nových smluv.
Doc. J. Vomáčka podotkl, že tyto okolnosti by mohly být podnětem pro MUDr. P. Holíka,
který je také členem Správní rady VZP.
MUDr. V. Bistrý dále uvedl, že je nutné stomatologickou pohotovost posílit personálně
i finančně. Jako příklad uvedl investici do stomatologické soupravy (křeslo), kterou je
i v běžné ordinaci nutno obměňovat (on sám za 22 let má již třetí soupravu). V ordinaci,
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kde je pohotovostní služba, která se poskytuje vlastně bez přestání, to bude ještě
naléhavější. Servis stomatologické soupravy vyjde na cca 100 tis. Kč ročně.
Doc. J. Vomáčka reagoval, že něco je možné řešit dotacemi, a je samozřejmě
nezanedbatelná role prevence.
MUDr. M. Fischer poznamenal, že Olomoucký kraj poskytuje dotace na stomatologickou
prevenci.
Doc. J. Vomáčka se dotázal přítomných členů výboru, zda mají konkrétní návrh na
usnesení, nebo zda výbor vezme informace zatím na vědomí a po doplnění potřebných
údajů na příštím zasedání výbor vydá definitivní usnesení.
MUDr. M. Fischer doplnil, že Olomoucký kraj má pohotovostní službu zajištěnu ve
srovnání poměrně dobře. Rozsah splňuje doporučení. Celková situace odpovídá
nedostatku finančních prostředků, kdy např. kraj řeší, zda koupí 2 sanitní vozy, když by
bylo potřeba pro plynulou obnovu vozového parku záchranné služby ročně asi 3 až 5
vozidel.
Paní V. Kocianová se dotázala na zajištění stomatologické pohotovosti na Šumpersku
a Jesenicku.
MUDr. P. Tvrdý reagoval tak, že v této službě se střídají jednotliví stomatologové a rozsah
služeb je ve dnech pracovního klidu od 8:00 do 12:00 hodin. Dojíždí sem i pacienti
z Bruntálska.
Ing. T. Uvízl uvedl, že pro rozhodování o stomatologické pohotovosti by bylo potřebné mít
konkrétní údaje.
Doc. J. Vomáčka požádal doc. R. Havlíka o poskytnutí údajů k stomatologické pohotovosti
tajemníkovi výboru, který je rozešle všem členům výboru.
MUDr. J. Žák položil otázku, když je takový nárůst pacientů se zájmem o služby
stomatologické pohotovosti, proč není tato služba rentabilní, zda nejsou nedostatečně
nastaveny úhrady ze zdravotního pojištění.
Ing. T. Uvízl reagoval s tím, že třísměnný provoz je dražší, včetně dnů pracovního volna.
Je zde také více akutních stavů, které nejsou tak dobře placeny. Jde o jiný typ péče.
Doc. J. Vomáčka požádal, aby údaje o pohotovosti zohlednily i tyto poznámky.
MUDr. J. Černý doplnil, že ani navýšení úhrad nevyřeší situaci pacientů, kteří nejsou nikde
registrováni. Otevření další ordinace by znamenalo zvýšení fixních nákladů, ale nevyřeší
se opět pokrytí nákladů obecně. Problémem je i to, že praktičtí stomatologové pracují 5
hodin denně, a dále je to nezajímá.
Zdravotní výbor vzal usnesením přednesené informace na vědomí.
5. Různé a diskuse
Doc. J. Vomáčka vyzval požádal přítomné o případná další témtata do diskuse.
MVDr. Zuzana Bartošová sdělila, že od roku 2015 budou provádět dozor ve stravovacích
službách tři různé státní orgány. Ministerstvo zdravotnictví přišlo o dozor nad doplňky
stravy. Většina kompetencí v této oblasti se přesouvá do rezortu zemědělství. Novela
zákona o potravinách jde do Senátu Parlamentu ČR (přes nesouhlas zdravotního výboru
Sněmovny).
Ing. J. Kropáč poznamenal, že by bylo záhodné, aby se naše republika nestala „popelnicí“
Evropy.
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MUDr. J. Černý připomněl návrh na společné jednání zdravotního výboru a sociální
komise kraje. Má dojít ke změnám v sociálních službách a je obava z dalšího tlaku na
zdravotnická zařízení následné a dlouhodobé péče.
Doc. J. Vomáčka odpověděl, že by toto téma mohlo být předmětem některého dalšího
zasedání zdravotního výboru.
Doc. J. Vomáčka uvedl, že téma zdravotnické záchranné služby bylo již dvakrát v jednání
zdravotního výboru odloženo, snad se tedy podaří zařadit ho na zasedání v září. Mělo by
zahrnovat mj. otázky nákldů a jejich tendence, investic apod.
Dalšími tématy by mohly být součinnost zdravotních a sociálních služeb, a např. i otázky
farmakologie.
6. Závěr
Doc. J. Vomáčka se dotazal, zda jsou další podněty nebo otázky a posléze zasedání
výboru ukončil.
Předběžně bylo dohodnuto, že příští zasedání se bude konat 17. 9. 2014 ve 14:30.
V Olomouci dne 4. 6. 2014
……………………………….
Doc. MUDr. Jaroslav Vomáčka,
Ph.D., MBA
předseda výboru
Přílohy:

Pozvánka
Prezenční listina
Usnesení Výboru pro zdravotnictví z 4. 6. 2014

Strana 6 (celkem 6)

