Zápis
z 1. jednání výboru zdravotního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje,
které se konalo dne 3. 12. 2012 od 14.00 hod., v Oblastní nemocnici Rychnov nad Kněžnou
Přítomni: dle prezenční listiny
Omluveni: MUDr. Zdeněk Fink, MUDr. Ladislav Tichý, MUDr. Jiří Veselý
Program jednání:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Zahájení
Schválení programu, schválení hostů, volba ověřovatele zápisu
Informace k záměru fúze Oblastní nemocnice Náchod a Oblastní nemocnice Rychnov
nad Kněžnou
Návrh termínů jednání výboru zdravotního na 1. pololetí r. 2013
Různé
Závěr

K bodu 1
Zahájení
MUDr. Pavel Trpák, předseda výboru zdravotního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje,
přivítal na 1. jednání výboru nově zvolené členy, uvítal hosty a ve 14.00 hodin zahájil a dále řídil
jednání výboru.
Po úvodu přivítal členy výboru zdravotního a hosty také ředitel nemocnice Ing. Miroslav Vávra,
CSc. a pozval všechny přítomné na prohlídku areálu nemocnice.
Skupinu prováděl MUDr. David Wadie Shihata, odborný zástupce ředitele a Ing. Vlastimil
Sejkora, vedoucí technicko-provozního oddělení.
Členové výboru a hosté byli při prohlídce upozorněni především na neutěšený stav budov,
vnitřního vybavení, sociálního i odborného zázemí v nemocnici, které komplikují práci všem
pracovníkům nemocnice a zhoršují potřebný komfort jak hospitalizovaným, tak i ambulantním
pacientům v nemocnici.
K bodu 2
Schválení programu, schválení hostů, volba ověřovatele zápisu
I.

Schválení navrženého programu 1. jednání výboru zdravotního
Předseda výboru seznámil přítomné s navrženým programem 1. jednání výboru zdravotního
a zeptal se přítomných na připomínky k navrženému programu.

II.

Ověřovatelem zápisu byla navržena p. Lenka Fialová, Dis

III.

Schválení přítomných hostů dle prezenční listiny:
PhDr. Martin Scháněl Ph. D.
ředitel Zdravotnického holdingu KHK a.s.
Ing. Jiří Jarkovský
Zdravotnický holding KHK a.s.
Ing. Ludmila Bášová
vedoucí odboru zdravotnictví KHK
Ing. Miroslav Vávra, CSc.
ředitel ON Náchod a ON Rychnov n. K.
MUDr. Jan Vaník
MUDr. Pavel Plzák
Ing. Ludmilu Bášovou
Michaelu Zimovou
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Diskuse:
MUDr. Trpák
Předseda výboru upozornil, že výbor má zatím pouze 12 členů, s tím že na nejbližším zasedání
Zastupitelstva bude zvolen poslední 13 člen výboru, za kterého je navržen přítomný MUDr.
Pavel Plzák.
Dále poukázal na zájem Odborového svazu zdravotnictví, který požádal o členství ve výboru
zdravotním pro p. Řezníčkovou. Předseda výboru, jako možné řešení, navrhuje schválit paní
Řezníčkovou jako stálého hosta, kterému by byly poskytovány veškeré informace a materiály
z výboru.
p. Fialová
Navrhla zvýšení počtu členů výboru o 2, jednoho ze zástupců odborů a druhého ze zástupců
Lékařského odborového klubu. Kvitovala vzájemný přenos informací mezi členy výboru,
odboráři a zástupci LOK.
PharmDr. Třešňáková
Upozornila, že výbory jsou schválené jako třináctičlenné a vhodné by bylo schválení p.
Řezníčkové jako stálého hosta. Zástupci lékařského odborového klubu jsou mezi členy výboru
(MUDr. Veselý).
MUDr. Trpák
Statut trvalého hosta by měl pro informovanost stačit a vzhledem k tomu, že třináctičlenný výbor
byl odsouhlasen Zastupitelstvem, asi by zatím nebylo přínosné v tak krátkém čase usnesení
revokovat.
Dále předseda výboru vyzval členy výboru včetně všech přítomných hostů ke krátkému
představení se, aby všichni věděli, kdo zde „sedí u stolu“.
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení
Hlasování:
Pro
Proti
Zdržel se

-

K návrhu I)
9
0
0

k návrhu II)
9
0
0

k návrhu III)
9
0
0

USNESENÍ 1/1/2012/VZ
výbor zdravotní Zastupitelstva Královéhradeckého kraje
I.

II.
III.

schvaluje
návrh programu 1. jednání výboru zdravotního Zastupitelstva Královéhradeckého
kraje
schvaluje
ověřovatelem zápisu Lenku Fialovou, Dis.
schvaluje
přítomné hosty dle prezenční listiny:
PhDr. Martina Scháněla Ph.D.,
Ing. Jiřího Jarkovského,
Ing. Miroslava Vávra, CSc.
MUDr. Jana Vaníka
MUDr. Pavla Plzáka
Ing. Ludmilu Bášovou
Michaelu Zimovou
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K bodu 3
Informace k záměru fúze Oblastní nemocnice Náchod a Oblastní nemocnice Rychnov nad
Kněžnou
K tomuto bodu obdrželi všichni členové výboru elektronicky materiál, který popisoval:
• Smysl fúze
• Cíle fúze
• Rozsah činností v poskytované zdravotní péči
• Podmínky efektivního a kvalitního poskytování péče v nemocnici Rychnov n. K.
• Technické podmínky provozu
• Personální zabezpečení
• Ekonomické údaje
• Závěr, který popsal přínos fúze
PharmDr. Jana Třešňáková.
Seznámila přítomné s připravovaným záměrem fúze. Dále předala slovo Ing. Vávrovi, řediteli
nemocnice.
Ten zdůvodnil podrobně plánovaný záměr fúze z hlediska stávajících ekonomických podmínek,
technického zázemí, lůžkové kapacity a dalších skutečností.
Dále upozornil, že nemocnice v Rychnově nad Kněžnou nemůže zůstat v současném stavu.
Poukázal na neklesající závazky nemocnice a vysoké náklady i na personální zázemí, které je
potřeba stabilizovat.
PharmDr. Třešňáková
Zopakovala, že pro rychnovský okres je nutné zachování nemocnice pro 4 základní obory a to
gynekologie a porodnictví, dětské odd., interna a chirurgie. Rychnovská nemocnice je důležitá
pro celý region v podhůří, v kterém se nachází, aby byla zdravotní péče dostupná pro jeho
obyvatele.
PhDr. Martin Scháněl, ředitel ZH KHK
Doplnil, že Oblastní nemocnice Rychnov nad Kněžnou má své místo dle Koncepce zdravotnictví
Královéhradeckého kraje. Dále uvedl, že proběhlo jednání se zdravotními pojišťovnami, ty
nepožadují velké snižování počtu lůžek a z jejich strany je zde příslib smlouvy k zachování
rezortu činností v nemocnicích Zdravotnického holdingu KHK.
p. Hejhalová
Dotaz k informovanosti občanů a zaměstnanců nemocnice o změnách v nemocnici Rychnov nad
Kněžnou.
Ing. Vávra odpověděl, že zaměstnanci jsou dostatečně informováni na schůzích, které jsou pro
zaměstnance pořádány, stačí účast zaměstnanců a dále jsou i pravidelně informováni primáři
jednotlivých oddělení. PharmDr. Třešňáková doplnila, že v září proběhlo i setkání zaměstnanců
nemocnice s hejtmanem a všechny požadované informace byly poskytnuty.
Další diskuse se týkala:
Provozních záležitostí rychnovské nemocnice, udržitelnosti příjmů, změny úhradové vyhlášky a
jejích dopadů, centrální zásobování, rekonstrukce náchodské nemocnice a zajištění provozu
v souvislosti s nemocnicí v Rychnově nad Kněžnou, dále i centralizace činností nemocnic
zdravotnického holdingu.
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Diskuse se zúčastnili: MVDr. Hejzlar, Ing. Vávra, Ing. Janeček, MUDr. Plzák, MUDr. Vaník,
Ing. Pačesný, MUDr. Voborník, Ing. Janeček (pozn. k materiálu fúze, který byl předán a není
podepsán), MUDr. Švábl

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení
Hlasování:
Pro
Proti
Zdržel se

-

9
0
0

USNESENÍ 1/2/2012/VZ
výbor zdravotní Zastupitelstva Královéhradeckého kraje
I.

bere na vědomí
informaci k záměru fúze Oblastní nemocnice Náchod a.s. a Oblastní nemocnice
Rychnov nad Kněžnou a.s.

K bodu 4
Návrh termínů jednání výboru zdravotního na 1. pololetí r. 2013
Předseda výboru navrhl termíny jednání výboru zdravotního na 1. pololetí r. 2013 a to
v návaznosti na termíny jednání Zastupitelstev. Bylo dohodnuto, že dnem jednání zůstanou
pondělky a to vždy od 14. hodin a termíny budou stanoveny tak, aby byly vždy 14 dnů před
jednáním Zastupitelstev Královéhradeckého kraje, aby bylo dostatek času na projednání
navržených bodů ve výboru

navržené termíny VZ
14. 1. 2013
4. 3. 2013
15. 4. 2013
3. 6. 2013

termíny Zastupitelstev KHK
28. 1. 2013
18. 3. 2013
29. 4. 2013
17. 6. 2013

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení
Hlasování:
Pro
Proti
Zdržel se

-

9
0
0

USNESENÍ 1/3/2012/VZ
výbor zdravotní Zastupitelstva Královéhradeckého kraje
I.

schvaluje
termíny jednání výboru zdravotního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje na 2.
pololetí 2013 takto:
14. ledna 2013, 4. března 2013, 15. dubna 2013, 3. června 2013, vždy od 14.00
hodin
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K bodu 5
Různé
•
•

Předseda výboru MUDr. Trpák navrhl na příští výbor zvolení místopředsedy výboru
MUDr. Švábl dotaz na nákup spotřebního materiálu přes Zdravotnický holding KHK.
Zástupci Zdravotnického holdingu Královéhradeckého kraje PhDr. Scháněl a Ing.
Jarkovský vypracují a předloží do příštího jednání výboru specifikaci nákladů na
spotřební materiál.

•
•

MVDr. Hejzlar se zeptal na změnu v přeregistraci zdravotnických zařízení.
Ing. Bášová odpověděla, že se čeká na vydání metodického pokynu Ministerstvem
zdravotnictví.

K bodu 6
Závěr
Předseda výboru poděkoval členům výboru zdravotního a všem přítomným hostům za účast na
jednání výboru a vzhledem k tomu, že byly vyčerpány všechny body programu, v 17.00 hodin
jednání ukončil.
Příští jednání výboru se koná 14. 1. 2012
(Konkrétní místo bude upřesněno v pozvánce, která bude zaslána cca týden před jednáním)

………………………………………..
předseda výboru

………………………………………….
ověřovatel zápisu

Zapsala: Nováková Soňa
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