Výbor pro zdravotnictví Zastupitelstva Jihočeského kraje
Tajemnice výboru: Iveta Kůzlová tel. 386720493, e-mail: kuzlova@kraj-jihocesky.cz

ZÁPIS č. 11/2022
z jednání Výboru pro zdravotnictví ZJK, které se konalo dne 21. 3. 2022 v Nemocnici Prachatice,
a.s.
Přítomni: Mgr. Ivana Stráská
Michal Doktor
MUDr. Bc. Tomáš Fiala, MBA
Ing. Petr Hladík
Jindřiška Pokorná DiS.
MUDr. Ladislav Přívozník
Ing. Jan Smitka, MBA
MUDr. František Toušek
MUDr. Michal Turek, MBA
MUDr. Libor Zdařil
Omluveni: Bc. Jan Hošek
MUDr. Lukáš Mareš
MUDr. Michal Přibáň
Přizváni: MUDr. Martin Kuba – omluven
Mgr. Petr Studenovský
Mgr. Ivana Turková
Doc. MUDr. Kvetoslava Kotrbová
MUDr. Zuzana Roithová, MBA – omluvena
doc. Ing. Lucie Kozlová Ph.D – omluvena
Ing. Michal Čarvaš, MBA
Bc. Jan Šusta – omluven
Program jednání:
1. Informace z KHS
- epidemiologická situace
- zdravotní rizika spojená s uprchlickou vlnou z Ukrajiny
- situace v KHS a v hygienické službě, plánovaná reorganizace a její případné dopady
2. Koncepce zdravotnictví
3. Vyrovnávací platby za závazek veřejné služby nemocnicím JčK na rok 2022
4. Různé
5. Prohlídka nemocnice Prachatice
I. Stráská – přivítala přítomné a konstatovala, že se výbor sešel v usnášeníschopném počtu.
K programu nebyly žádné připomínky.
1. Informace z KHS
K. Kotrbová – epidemiologická situace:
dochází ke stabilizaci, už dva týdny máme podobný výskyt. Důležité je, že hospitalizace se vcelku
nemění, jsou hodně nízko. Zrušila se řada opatření, promořenost je vysoká, proočkovanost je slušná,
musíme se připravit na podzim. Potřebujeme mít aktuální vakcínu, potřebujeme včas proočkovat ty,
kteří budou mít zájem a potřebujeme se postarat o děti.
- zdravotní rizika spojená s uprchlickou vlnou z Ukrajiny:

hygienické stanice nejsou zastoupeny v KACPU, výjimka je u nás, v Liberci a v Brně. Hlavní hygienička
nevydala žádný pokyn, není žádný jednotný postup. V Libereckém kraji mapují i proočkovanost. Pouze
30 % dětí je očkovaných proti nemocem, které se u nás téměř nevyskytují. Víme, že na Ukrajině je
vysoký výskyt TBC (30 tisíc případů za rok). Vysoký výskyt spalniček, příušnic, zarděnek, HIV.
V souvislosti s převozem domácích mazlíčků, upozornila na vysoký výskyt vztekliny na Ukrajině. Neměli
bychom rezignovat na ochranu veřejného zdraví.
Dále byla diskutována problematika umisťování neočkovaných dětí do školek a dětských skupin,
prokazování očkování, riziko TBC a možná doporučení. Riziková je i situace, kdy lidé přicházejí mimo
UK pointy.
I. Stráská – stát by měl tyto věci řešit, je třeba apelovat na vládu, aby situaci nepodcenila. Konat by měla
hlavní hygienička.
- situace v KHS a v hygienické službě, plánovaná reorganizace a její případné dopady:
nová organizační struktura nebude mít služební orgán na kraji, 3 ředitelé jsou na stejné úrovni, nebude
krizový manažer, není jasné, kdo bude komunikovat s bezpečnostní radou. Vše by mělo proběhnout do
konce července. Někteří ředitelé KHS s novou strukturou nesouhlasí.
T. Fiala – jihočeští senátoři se sešli s paní ředitelkou Kotrbovou; dohodli se, že požádají o ekonomickou
analýzu.
I. Stráská – za této situace by se taková změna provádět neměla.
Usnesení č.7/2022/ZDV-11
Výbor pro zdravotnictví Zastupitelstva Jihočeského kraje
bere na vědomí
informaci o současné epidemiologické situaci, zdravotních rizicích spojených s uprchlickou vlnou
z Ukrajiny a situaci v KHS a hygienické službě, plánované reorganizaci a jejích případných dopadech.
Hlasování:
10/0/0
Usnesení bylo přijato.
2. Koncepce zdravotnictví
P. Studenovský – Výbor pro zdravotnictví na předchozím jednání seznámen s kompletním zněním
návrhu koncepce před jejím veřejným projednáním. V termínu 15.02.-23.02.2027 proběhl příjem
veřejných připomínek, v jehož rámci odbor zdravotnictví obdržel připomínky od třech subjektů. Tyto
připomínky byly vypořádány a jejich výstup zapracován do návrhu koncepce. V tomto znění navrhujeme
předložit koncepci k projednání zastupitelstvu kraje.
I. Stráská – požádala o detailnější informace k připomínkám.
P. Studenovský – podrobně je vše uvedeno v příloze materiálu, doplnění se týká First responderů –
problematika poskytování laické první pomoci (systém First respondent) byl doplněn v textu na straně
23 a doplněním bodu v rámci SWOT analýzy, část příležitosti. Dále byly zapracovány 2 připomínky
České lékárnické komory a doplněny informace o akreditovaných pracovištích pro farmaceutické obory
do kapitoly 8 Nemocniční péče, kapitoly jednotlivých nemocnic.
Neakceptováno: návrh na lékárenskou pohotovostní službu v režimu 7/24 v každém okrese.
Zdůvodnění: v každém okresním městě je lékárna s delší dobou provozu (20:00 hod.). I když doba
poskytování lékařské pohotovostní služby končí ve 21:00 nebo 22:00 hod., je i po uzavření těchto
lékáren možno vybavit pacienta, do doby vyzvednutí léku na recept, potřebným lékem danou
pohotovostí. Dalším důvodem jsou personální nároky a ekonomická rentabilita takového provozu.
Neakceptováno: návrh na zamezení zneužívání ZZS. Zdůvodnění: indikace k výjezdu ZZS není oblastí,
která může být řešena koncepčním materiálem. Vypracování podrobných indikací k výjezdu ZZS je
úkolem odborné společnosti SUMMK ČLS JEP, případně MZ ČR.
M. Čarvaš – zkoušeli s otevřením nové lékárny provoz o svátcích v loňském roce a náklady byly kolem
10 tisíc Kč a tržby 3,5 tisíce Kč. Nedává to smysl.
P. Studenovský – je to plýtvání silami personálu a ekonomicky nerentabilní.
Neakceptováno: podpora pouze těch stanovišť pohotovostní služby, které jsou zřizovány při okresních
nemocnicích a kde může být poskytnuta kvalitní péče. Zdůvodnění: Schéma organizace a zajišťování
pohotovostních služeb v kraji je každoročně schvalováno Zastupitelstvem Jihočeského kraje.
Každoročně je rovněž prováděno vyhodnocení pohotovostních služeb za uplynulý rok. To nevylučuje
změnu přístupu kraje v této oblasti, ale kraj je schopen na toto reagovat i v průběhu platnosti Koncepce
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zdravotnictví Jihočeského kraje 2022-2027. Vyhodnocení doplňkové sítě za rok 2020 je součástí
Koncepce. Data za rok 2021 se sumarizují.
I. Stráská – na základě předchozího jednání byla koncepce doplněna o práva pacientů a kvalitu péče;
dále obdržela podnět k vykazování péče – vytvoření profesionálního oddělení vykazování v JčN, a.s.
P. Studenovský – bylo dohodnuto jako pilot ve spolupráci s M. Čarvašem.
F. Toušek – kolem strany 42 silné stránky nemocnic a možné ohrožení – navrhuje doplnit jako ohrožení
snížení plateb za státní pojištěnce a zohlednit i ukrajinskou otázku, budeme se muset postarat o jedno
okresní město navíc.
P. Studenovský – koncepce je materiál s dlouhodobou platností, z toho důvodu nebylo zahrnuto; je zde
obecně formulováno jako finanční nestabilita prostředí.
Usnesení č. 8/2022/ZDV-11
Výbor pro zdravotnictví Zastupitelstva Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
znění Koncepce zdravotnictví Jihočeského kraje 2022–2027 po vypořádání připomínek uplatněných v
rámci veřejného projednání;
II. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit v tomto znění Koncepci zdravotnictví Jihočeského kraje 2022-2027.
Hlasování:
10/0/0
Usnesení bylo přijato.
3. Vyrovnávací platby za závazek veřejné služby nemocnicím JčK na rok 2022
P. Studenovský – jedná se o činnosti, které nejsou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění, popř. jsou
z tohoto pojištění hrazeny jen částečně. Konkrétně se jedná o zajištění:
− lékařské pohotovostní služby (všechny nemocnice, vyjma společnosti Jihočeské nemocnice, a.s.),
− pohotovostní služby zubních lékařů (pouze Nemocnice České Budějovice, a.s.),
− lékárenské pohotovostní služby (pouze Nemocnice České Budějovice, a.s.),
− pohotovostních služeb na ambulancích (dále též ÚPS) (vyjma Nemocnice Dačice, a.s., a Jihočeské
nemocnice, a.s., všechny obchodní společnosti v oblasti zdravotnictví),
− pracovního lékařství (pouze Nemocnice České Budějovice, a.s.),
− soudního lékařství (pouze Nemocnice České Budějovice, a.s.),
− ambulantní a lůžkové péče v Nemocnici Dačice, a.s.,
− servisních a koordinačních činností realizovaných společností Jihočeské nemocnice, a.s.,
pro Jihočeský kraj a jím založené společnosti v oblasti zdravotnictví.
Celková výše požadované dotace z rozpočtu kraje pro rok 2022 činí 29 150 tis. Kč. Z této částky připadá
na zajištění ÚPS cca 56 %. Ušetřené peníze za rok 2021 po finančním vypořádání zůstanou ve
zdravotnictví, budou sloužit na investice, dofinancování při čerpání evropských dotací.
Usnesení č.9/2022/ZDV-11
Výbor pro zdravotnictví Zastupitelstva Jihočeského kraje
souhlasí
s poskytnutím dotací jako vyrovnávací platby za závazek veřejné služby na rok 2022 obchodním
společnostem Nemocnice České Budějovice, a.s., IČO 26068877, Nemocnice Český Krumlov, a.s.,
IČO 26095149, Nemocnice Dačice, a.s., IČO 28113195, Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s.,
IČO 26095157, Nemocnice Písek, a.s., IČO 26095190, Nemocnice Prachatice, a.s., IČO 26095165,
Nemocnice Strakonice, a.s., IČO 26095181, Nemocnice Tábor, a.s., IČO 26095203 a Jihočeské
nemocnice, a.s., IČO 26093804 v celkové výši 29 150 000,- Kč.
Hlasování:
10/0/0
Usnesení bylo přijato.
4. Různé
I. Stráská – informovala, že ve funkci končí předsedkyně holdingu jihočeských nemocnic MUDr.
Roithová.
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5. Prohlídka nemocnice Prachatice
Proběhla prohlídka nemocnice za doprovodu ředitele nemocnice, který poskytl odborný výklad a
průběžně odpovídal na konkrétní dotazy.
I. Stráská – poděkovala M. Čarvašovi za umožnění návštěvy nemocnice a ostatním přítomným za
aktivní účast a ukončila jednání výboru v 17:30 hod.

Zapsala: Iveta Kůzlová
Ověřovatel: Mgr. Ivana Stráská
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