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Z á p i s 
 

z 15. jednání výboru zdravotního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, 
konaného dne 2. 9. 2010, od 16.00 hod., v sále Zastupitelstva N2.906 

RegioCentrum Nový pivovar, Hradec Králové 
 
 

Přítomni:  dle prezenční listiny, PharmDr. Jana Třešňáková  
 
Omluveni:  R. Fiala, RNDr. J. Stejskal, MUDr. Tichý,   
 
 Program jednání: 
  1.  Zahájení  
  2.  Schválení programu, schválení hostů, volba ověřovatele zápisu  
  3.  Kontrola usnesení  
  4.  Návrh na změny čerpání Fondu rozvoje a reprodukce na rok 2010 v odvětví 

zdravotnictví - část V.  
  5.  Úprava rozpočtu kapitoly 15 - snížení dotace pro ZH KHK a.s.  
  6.  Změny v rozsahu a struktuře zdravotní péče v nemocnici Opočno  
  7.  Návrh Koncepce zdravotnictví Královéhradeckého kraje  
  8.  Různé  
  9.  Závěr  
 
K bodu 1 
Zahájení  
MUDr. Jiří Veselý předseda výboru zdravotního Zastupitelstva. Královéhradeckého kraje, uvítal 
přítomné a v 16.00 hodin zahájil a dále řídil jednání výboru. 
 
 
 K bodu 2 
Schválení programu, schválení hostů, volba ověřovatele zápisu  
• MUDr. Veselý navrhl změnu programu 15. jednání výboru zdravotního 
• ověřovatelem zápisu byla navržena p. Lenka Trkalová  
• přítomní hosté dle prezenční listiny: 
- PhDr. Martin Scháněl Ph. D., ředitel ZH KHK 
- Ing. Ludmila Bášová, vedoucí odboru zdravotnictví KHK 
- Libuše Hronovská, vedoucí oddělení zdravotnictví a ekonomiky 
- Ing. Miroslav Vávra CSc., ředitel ON Náchod 
- MUDr. Antonín Housa, ON Náchod 
- MUDr. Jiří Štětina, poslanec PČR 
- Ing. Dana Kracíková, ředitelka ON Jičín 
- Ing. Luboš Motl, ředitel ON Rychnov nad Kněžnou 
- MUDr. Martin Limburský, ředitel ON Trutnov 
- Ing. Pavel Pechánek, ředitel pobočky VZP Hradec Králové 
- MUDr. Jiří Mašek, ZZS KHK 
- MVDr., Ing. Jaromír Hejzlar, ředitel SOL Trutnov 
- MUDr. Martin Šimák 
- Mgr. Karel Baše, právník ZH KHK 
 
Návrh– hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
  



 2

Hlasování: 
         Pro  - 12 
         Proti  -   0 
         Zdržel se -   0 
 
 USNESENÍ 15/40/2010/VZ 
Výbor zdravotní Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
I. s c h v a l u j e  
 1. změnu navrženého programu 15. jednání výboru zdravotního Zastupitelstva 

Královéhradeckého kraje takto: 
vypuštění bodu 5) - Úprava rozpočtu kapitoly 15 - snížení dotace pro ZH 
KHK a.s., 
bod 7) - Návrh Koncepce zdravotnictví Královéhradeckého kraje a bod 6) 
Změny v rozsahu a struktuře zdravotní péče v nemocnici Opočno - zařadit 
za bod 3).  
Program jednání bude znít takto: 
1. Zahájení  
2. Schválení programu, schválení hostů, volba ověřovatele zápisu  
3. Návrh Koncepce zdravotnictví Královéhradeckého kraje  
4. Změny v rozsahu a struktuře zdravotní péče v nemocnici Opočno 
5. Kontrola usnesení  
6. Návrh na změny čerpání Fondu rozvoje a reprodukce na rok 2010 v                       
    odvětví zdravotnictví - část V.  
7. Různé  
8. Závěr  
 

 2. ověřovatelem zápisu paní Lenku Trkalovou 
 

 3. přítomné hosty dle prezenční listiny: 
- PhDr. Martin Scháněl Ph. D., ředitel ZH KHK 
- Ing. Ludmila Bášová, vedoucí odboru zdravotnictví KHK 
- Libuše Hronovská, vedoucí oddělení zdravotnictví a ekonomiky 
- Ing. Miroslav Vávra CSc., ředitel ON Náchod 
- MUDr. Antonín Housa, ON Náchod 
- MUDr. Jiří Štětina, poslanec PČR 
- Ing. Dana Kracíková, ředitelka ON Jičín 
- Ing. Luboš Motl, ředitel ON Rychnov nad Kněžnou 
- MUDr. Martin Limburský, ředitel ON Trutnov 
- Ing. Pavel Pechánek, ředitel pobočky VZP Hradec Králové 
- MUDr. Jiří Mašek, ZZS KHK 
- MVDr., Ing. Jaromír Hejzlar, ředitel SOL Trutnov 
- MUDr. Martin Šimák 
- Mgr. Karel Baše, právník ZH KHK 
 

 
K bodu 3 
Návrh Koncepce zdravotnictví Královéhradeckého kraje  
 
Návrh koncepce zdravotnictví byla všem členům výboru  zaslán elektronicky s předstihem 
k prostudování před jednáním výboru zdravotního. 
 
Koncepci zdravotnictví uvedl PhDr. M. Scháněl Ph.D, seznámil s postupem prací na koncepci, 
popsal jednotlivé oddíly, popsal i problematiku nemocnice Opočno, s tím, že by tuto 
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problematiku zahrnul také do koncepce. Uvedl, že bude dále probíhat  připomínkování a další 
postupy a řešení budou projednávána v odborných skupinách, které se sestavují. 
 
MUDr. Veselý 
Uvedl, že koncepce je rozdělena na dvě části analytickou a ve druhé části jsou popsána 
jednotlivá opatření. Diskuse k jednotlivým opatřením budou  probíhat dle vývoje celkové situace 
ve zdravotnictví. Nejprve by měla být diskutována současná aktuální situace v Opočně. 
 
MUDr. Vaník  
Konstatoval, že situaci v Opočně můžeme vzít pouze na vědomí, protože vše už bylo rozhodnuto 
ředitelem nemocnice Náchod.  Připomíná pouze, že takováto rozhodnutí je příště třeba projednat 
ve výboru zdravotním s předstihem. 
 
p.Řezníčková 
Dotaz  jak je to s placením výkonů v nemocnicích, byly zde dvě rozporné informace 
 
Ing. Mottl 
Ocenil přístup VZP, která zastoupena ředitelem ing. Pechánkem vyšla vstříc v platbě paušálu, 
dále se jedná se o vyhodnocení zdravotní péče. 20 procent je nárůst výkonnosti v rychnovské 
nemocnici. 
 
Ing. Pechánek 
Jakoukoliv restrukturalizaci nemocnic KHK bude VZP sledovat a bude kopírovat pohyb 
pacientů. Platit se bude  pouze za prokázanou péči. VZP bude i nadále spolupracovat se ZH 
KHK a dle informací o změnách v krajských nemocnicích bude směrovat i platby za 
poskytnutou zdravotní péči. Finanční prostředky se budou přesouvat ze zařízení kde zdravotní 
péče ubyla, do zařízení kde naopak vzrostla. 
  
Ing. Vávra 
Popsal znovu situaci v Opočně, kdy po závěru z kontroly hygieny byla zastavena činnost 
v operačních sálech. 
 
p. Řezníčková 
Oddělení v Opočně bylo uzavřeno, v minulých měsících se hovořilo o částečné 
rekonstrukci.Dotaz zněl, kdy bude zahájena rekonstrukce a zda jsou na ni vyčleněny finanční 
prostředky. 
 
PharmDr. Třešňáková 
Zpracovává se projektová dokumentace a počítá se s částkou odhadovanou na tuto rekonstrukci. 
Se zahájením rekonstrukce se počítá příští rok v rozpočtu jsou prostředky na ní vyčleněny. 
 
Mudr. Hejzlar 
Poznamenal, že v Opočně se v současné aktuální situaci rozpadají lékařské a sesterské týmy a 
těžko se budou dávat znovu dohromady.  Tento rozpadající se stav personálu je nevratný. 
 
p. Řezníčková 
Uvedla, že i ostatní zaměstnanci dalších oddělení v nemocnici Opočno si hledají zaměstnání. 
Dotázala se  jak by bylo dále postupováno v případě chybějícího personálu. 
 
MUDr. Veselý 
Souhlasí, že současný stavu může zapříčinit nejistotu a následné personální změny. 
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PhDr. Scháněl Ph.D. 
Upřesnil varianty, s kterými bylo počítáno v Opočenské nemocnici s tím, že byla doporučena ZH 
KHK varianta 1 k projednání v Zastupitelstvu. 
 
MUDr. Vaník 
Znovu upozornil, že je třeba všechna tato rozhodnutí řešit ve výboru s dostatečným předstihem, 
jinak je zasedání výboru zbytečné. Dále upozornil na biochemickou laboratoř, která není 
zahrnuta v koncepci nemocnice Opočno. 
 
MUDr. Hejzlar 
Půl roku je projednáváno, že bychom měli být s předstihem informováni. Jak je možné, že 
uzavření operačních sálů bylo najednou tak rychlé a závady se nezjistily dříve. 
 
Ing. Vávra 
Seznámil s postupem kontrol z minulosti až do současného stavu, uvedl, že  operační sály 
fungovaly na základě průběžných kontrol. Při dalších následných kontrolách byla zjištěna 
závažná porušení hygienických norem (větrání operačních sálů v Opočně).  
 
p. Řezníčková 
Dotaz na provoz operačních sálů v období před úpravou, zda probíhají operace, které byly 
plánované v operačních sálech. 
 
Ing. Vávra 
Zaměstnanci z uzavřených oddělení byli přesunuti na jiná oddělení a někteří si hledají nové 
zaměstnání. Pracuje se na odstranění nejzávažnějších závad, orgány hygieny akceptují některá 
opatření i z kapacitních důvodů  
 
p. Trkalová 
Vznesla dotaz zařazení nemocnice Opočno pod nemocnici v Rychnově nad Kněžnou. Nebude to 
velkou ekonomickou zátěží pro Rychnovskou nemocnici? 
 
Mudr. Veselý 
Ekonomická zátěž to bude pro každou nemocnici. 
 
PhDr. M. Scháněl Ph.D. 
Dle geografie a provázanosti rozsahu péče spadá opočenská nemocnice pod Rychnov. 
 
PharmDr.Třešňáková 
S touto alternativou je počítáno až po stabilizaci a rekonstrukci nemocnice v Rychnově nad 
Kněžnou. 
 
MUDr. Hejzlar 
Může se stát, že na základě rozhodnutí hygieny může být uzavřeno kterékoli oddělení 
v nemocnicích, navrhuje pozvat na výbor zástupce hygieny. 
 
Ing. Kracíková 
Zdravotní péče bude příští rok ohrožena nejen hygienou, ale i úhradami ze zdravotních 
pojišťoven, tím může nastat omezení zdravotní péče z nedostatku finančních prostředků. 
 
PharmDr. Třešňáková 
Upozornila na aktivitu a protesty lékařského odborového klubu a hrozící odchod lékařů.  
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MUDr. Vambera 
Uznal práci na koncepci a doporučil další podrobná zpracování koncepce, včetně ekonomických 
dopadů jednotlivých variant. Doporučuje materiál prostudovat a prodiskutovat.  
 
MUDr. Mašek 
Za záchrannou službu uvedl, že jednotlivá opatření uvedená v koncepci jsou důležitá  a řada 
opatření se musí udělat do konce roku a ZZS  nemůže čekat dalšího půl roku na rozhodnutí. 
Dotázal se, zda by mohl zdravotní výbor  jednat o koncepci ZZS zvlášť a přijal opatření. 
 
p. Řezníčková 
Kdy budou sestaveny jednotlivé odborné týmy, kdo bude členem a přiklání se k názoru aby 
členy týmu byli i zástupci hygieny. 
 
PhDr. Scháněl Ph.D. 
Uvedl, že specifický návrh na složení jednotlivých skupin momentálně není, ale je třeba zde 
ustavit odborníky ze všech oblastí týkajících se koncepce a uvítá i návrhy od členů výboru 
zdravotního. 
 
 
Návrh– hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
 Hlasování: 
         Pro  -  11 
         Proti  -    0  
         Zdržel se -    1 
 
 USNESENÍ 15/42/2010/VZ 
Výbor zdravotní Zastupitelstva Královéhradeckého kraje  
I. d o p o r u č u j e  
  Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit koncepci Zdravotní záchranné 

služby Královéhradeckého kraje. 
 
 
Návrh– hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
 Hlasování: 
         Pro  -  11 
         Proti  -    0 
         Zdržel se -    1 
 
 
USNESENÍ 15/43/2010/VZ 
Výbor zdravotní Zastupitelstva Královéhradeckého kraje  
I. s e   s e z n á m i l a  
  s Koncepci zdravotnictví a bere ji jako základ pro diskusi a dále doporučuje 

předložení Zastupitelstvu až po jejím připomínkování v pracovních skupinách a 
výboru Zastupitelstva Královéhradeckého kraje. 

 
 
p. Trkalova 
S předkládanou  koncepcí zdravotnictví by měl být zpracován i demografický vývoj a prognóza 
zdravotního stavu obyvatelstva v Královéhradeckém kraji, která by sloužila pro další zpracování 
koncepce. 
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PharmDr. Třešňáková 
Nemohou se dělat dlouhodobé výhledy když není známo, jak se bude ubírat zdravotnictví v celé 
ČR a proto je třeba jednat rychle dle současné situace.  
 
p. Řezníčková 
V koncepci chybí konkrétní kroky, jak bude postupováno v nemocnici Náchod. 
 
PharmDr. Třešňáková 
Uvedla, že bylo rozhodnuto pokračovat v generelu nemocnice Náchod, budou se řešit prioritní 
potřeby i přes obtížnou ekonomickou situaci včetně podpory z prostředků z EU.  
 
PhDr. Scháněl Ph.D. 
Řešení Oblastní nemocnice Náchod je v koncepci popsána ale nelze zde popsat úplně přesný 
harmonogram. 
 
 
K bodu 4 
Změny v rozsahu a struktuře zdravotní péče v nemocnici Opočno  
 
Bylo projednáno současně s bodem Koncepce zdravotnictví. 
 
Návrh– hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
 Hlasování: 
         Pro  - 12 
         Proti  -   0 
         Zdržel se -   0 
 
 USNESENÍ 15/44/2010/VZ 
Výbor zdravotní Zastupitelstva Královéhradeckého kraje  
I. b e r e   n a   v ě d o m í  
  uzavření chirurgického oddělení v nemocnici v Opočně. 
 
 
 
K bodu 5 
Kontrola usnesení  
 
Předseda výboru zdravotního Mudr. Veselý konstatoval, že všechna usnesení jsou plněna 
v termínech. 
 
MUDr. Vaník 
Připomínka, že úkol, uložený usnesením VZ  č. 12/19/2010 PharmDr . Třešňákové, týkající se 
předložení ekonomického rozboru návrhu primáře MUDr. Světlíka, s termínem splnění červenec 
2010, nebyl splněn. 
 
PharmDr. Třešňáková  
Uvedla, že tato varianta je zpracována a  je součástí Koncepce zdravotnictví pro nemocnici 
Opočno. 
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MUDr. Vaník 
Měl být předložen ekonomický rozbor, který zde není a úkol měl být splněn v určeném termínu. 
 
 
p. Trkalová  
Připomínka k ekonomickému rozboru MUDr. Světlíka, kde bylo počítáno s rekonstrukcí horní i 
dolní budovy 
 
PharmDr. Třešňáková  
Podala vysvětlení k postupu při rekonstrukci budov v nemocnici Opočno 
 

        odešel MUDr. Otava 
 
Návrh– hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
 Hlasování: 
         Pro  -  11  
         Proti  -    0  
         Zdržel se -    0  
 
 USNESENÍ 15/41/2010/VZ 
Výbor zdravotní Zastupitelstva Královéhradeckého kraje  
I. b e r e   n a   v ě d o m í  
  kontrolu usnesení, s tím, že usnesení č. 12/19/2010 v odstavci III, nebylo splněno 

v termínu tj. 15. 7. 2010 ale až v měsíci srpnu 2010 
 
 
K bodu 6 
Návrh na změny čerpání Fondu rozvoje a reprodukce na rok 2010 v odvětví zdravotnictví - 
část V.  
 
Paní  Hronovská, uvedla, že všechny změny jsou uvedeny v tabulkách a materiálu, který byl 
členům VZ zaslán a vše je v limitu odboru zdravotnictví, níže jsou popsány všechny změny 
týkající se tohoto bodu:  
 
Při financování investičních akcí u Oblastní nemocnice Trutnov a.s., Výstavba lékárny  /číslo akce 
ZD 423/08/ ,Optická páteřní síť,komunikační sítě IT / ZD/424/09/ a nákup a instalace kamery pro 
oční oddělení /ZD/441/09 /, došlo k celkové úspoře rozpočtových nákladů ve výši 73,6 tis. korun, 
které jsou použity v rámci zařazení nových akcí. 
Investiční akce „ Síťová infrastruktura –systém digitalizace“ /číslo akce ZD/434/09 / 
prostředky ve výši 5,0 mil. korun jsou dislokovány na Zdravotnickém holdingu KHK a.s. s tím, že 
dle vývoje u jednotlivých nemocnic  budou postupně na zařízení rozpouštěny. Nyní se jedná o  0,4 
mil. korun  pro  Městskou nemocnici Dvůr Králové n.L. a.s. /číslo akce ZD/419/09 / a  finanční  
posílení pro instalaci víceúčelového serveru  ve výši   0,884 mil. korun pro Oblastní nemocnic  
Náchod a.s./číslo akce ZD/445/09/. Tento způsob financování se v roce 2009 plně osvědčil a vedl 
k úspoře vynakládaných investičních prostředků.  
Investiční akce „ Informační technologie-dokončení digitalizace“ /číslo akce ZD 
435/09/.Prostředky ve výši 1,55 mil. korun jsou dislokovány na Zdravotnickém holdingu KHK 
a.s. s tím, že dle vývoje u jednotlivých nemocnic  budou postupně na zařízení rozpouštěny. Nyní 
je navrhován k rozpuštění zůstatek  původně rozpočtované  částky.  Pro Oblastní nemocnici Jičín 
a.s. posílení ve výši 0,750 mil. korun/číslo akce ZD/405/09 / a 0,8 mil korun pro Oblastní 
nemocnici Náchod a.s. / číslo akce ZD/418/10 /. Tento způsob financování se v roce 2009 plně 
osvědčil a vedl k úspoře vynakládaných prostředků.  
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Zastupitelstvo královéhradeckého kraje schválilo dne 6.5.2010 zařazení investiční akce „ 
Demolice skladu materiálně technického zásobování Dolní nemocnice „ Oblastní nemocnice 
Náchod a.s. v objemu 2,0 mil. korun, jako součást přípravy rekonstrukce a dostavby nemocnice 
/číslo akce ZD 407/10/. Na základě výsledku výběrového řízení, při kterém se prokázala možnost 
podstatného snížení nákladů při  dodržení zákona při nakládání s nebezpečným odpadem , budou 
činit náklady na demolici 0,54 mil. korun.  
investiční akci „ instalace víceúčelového serveru,HW LIS a aktivních prvků „Oblastní 
nemocnice Náchod a.s. /číslo akce ZD/445/09 /. Navýšení schváleného objemu o 0,884 mil 
korun. Jedná se o navýšení nákladů na rozšíření programu, který byl schválen v roce 2009, avšak 
financování přešlo do roku 2010. 
Zastupitelstvo královéhradeckého kraje schválilo dne 6.5.2010 zařazení investiční akce „ 
Rekonstrukce šaten pro personál „Oblastní nemocnice Rychnov n.K.a.s. v objemu 1,3 mil. 
korun /číslo akce ZD 406/10/. Na základě výsledku výběrového řízení, , budou činit náklady na 
demolici  1,24 mil. korun.  
Finanční prostředky v objemu 6,041 mil korun, dislokované na ZH KHK a.s.,   investiční akce 
„Upgrade laboratorního informačního systému nemocnic“ /číslo akce ZD 415/08/ nejsou 
čerpány dle předpokládaného plánu vzhledem k technickým problémům a proto je navrhováno 
snížení plánovaného objemu o ,751 mil. korun. 
Zastupitelstvo dne 17.6.2010 usnesením č. ZK/14/918/2010 ve IV. změně čerpání FRR v odvětví 
zdravotnictví schválilo dofinancování výstavby lékárny v Trutnově – projektovou dokumentaci, 
technický dozor a BOZP ve výši 893,7 tis. Kč.  V čerpání byla chybně uvedena položka – formou 
investiční dotace pro Zdravotnický holding KHK a.s., správně se opravuje na položku 6121, 
kapitálové výdaje – jedná se o investici do majetku kraje, nelze poskytnout dotaci. 
Návrh na zařazení nových akcí, které budou finančně zajištěny v rámci schváleného plánu FRR 
kapitoly zdravotnictví. Finanční pokrytí je zajištěno z vytvořené rezervy a úsporou nákladů na 
realizované investiční akce na základě výběrových řízení na dodavatele a v případě prostředků 
deponovaných na ZH KHK a.s. s určením na HW a SW nemocnic, hledáním optimálních cenově 
výhodných řešení, která jsou výsledkem průběžně zpracovávaných analýz. 
Oprava „Horkovodního vytápění Horní nemocnice“ Oblastní nemocnice Náchod a.s. / číslo 
akce ZD 421/10 /.  Jedná se v podstatě o možnost přerušení dodávky tepla pro nemocnici 
vyvolanou havarijní situací. Návrh objemu prostředků na výměnu potrubí ve výši  1,163 mil. 
korun vychází z odborného stanoviska a z provedené poptávky. Nutno realizovat do zahájení 
topného období. 
Dodávka a instalace „ vzduchotechniky pro operační sál ORL “Oblastní nemocnice Náchod a.s. 
/ číslo akce ZD 422/10 /. Nezbytné realizovat. Jednoznačný požadavek orgánů hygieny. 
Rozpočtový náklad 0,645 mil. korun. 
Oprava „ Místní komunikace a parkoviště v areálu“ Oblastní nemocnice Trutnov a.s. 
Navrhovaný objem 0,418 mil. korun. / číslo akce ZD 420/10 /. Technický stav komunikací je 
nevyhovující a to zejména následkem zimního období. Hrozí  propady i kanalizačních svodů. 
Nejen, že je ohrožen provoz sanitních vozidel s pacienty, ale jsou vážné obavy z možné kolize 
pacientů, kteří se pohybují v areálu nemocnice. 
Zpracování  „Objemové studie, návrhu rekonstrukce a zpracování projektové dokumentace 
pro zajištění optimalizace nemocnice Opočno“ Oblastní nemocnice Náchod a.s. / číslo akce ZD 
423/10 /. Rozpočtový náklady 1,5 mil. korun, který bude ještě upřesněn. Jedná se o přípravu 
podkladů pro rekonstrukci „Horního objektu nemocnice, čp.431“ pro zajištění veškerých 
ambulantních služeb a lůžkových oddělní v navrhovaném rozsahu v nemocnici Opočno. 
Finanční příspěvek na nákup a instalaci „monitoru pro neurologickou JIP“ Oblastní nemocnice 
Náchod a.s. v objemu 0,39 mil. korun. / číslo akce ZD 424/10 /. Jeden ze základních požadavků 
zdravotních pojišťoven. Jedná se o jedinou JIP tohoto typu v rámci nemocnic ZH KHK a.s.  
Návrh na zařazení akcí pro Oblastní nemocnici Náchod a.s. vychází z  akutních, neodkladných 
požadavků nemocnice. Finanční zabezpečení těchto akcí, dle stanoviska vedení nemocnice, by 
bylo nutné pak řešit z prostředků Oblastní nemocnice Náchod a.s. 
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Návrh– hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
 
Hlasování: 
         Pro  -  11 
         Proti  -   0  
         Zdržel se -   0  
 
 USNESENÍ 15/45/2010/VZ 
Výbor zdravotní Zastupitelstva Královéhradeckého kraje  
I. d o p o r u č u j e  
  Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit návrh na změny čerpání Fondu 

rozvoje a reprodukce na rok 2010 v odvětví zdravotnictví - část V. 
 
 
 
K bodu 7 
Různé  
 
p. Řezníčková  
Byla pověřena dozorčí radou nemocnice Náchod vznést dotaz k pronájmu zrekonstruovaného 
sálu jednodenní chirurgie v nemocnici v Broumově a konkrétně k výši nájmu MUDr. Šváblovi. 
 
PhDr. Scháněl Ph.D. 
Zpracovává se projekt rekonstrukce sálů jednodenní chirurgie pro potřebu zachování péče 
jednodenní chirurgie, dále se zpracovávají varianty a formy zabezpečení této péče, jedna 
z variant je i zajištění péče z řad soukromých subjektů. Sály se budou rekonstruovat až po 
rozhodnutí jakou formou bude péče zabezpečena a hledají se možnosti zabezpečit potřebnou péči 
vlastními silami.  
 
MUDr. Veselý 
Vyzdvihl především důležitost zajištění potřebné zdravotní péče, s co nejmenším množstvím 
financí zabezpečit nejvíce péče. Druhá věc je otázka formy. Hledá se model jak tuto péči 
zabezpečit co nejlevněji. 
 
p. Řezníčková 
Upozornila na informace, kdy  za velké náklady Královéhradeckého kraje na rekonstrukci sálů 
jednodenní chirurgie, by soukromý subjekt získal pronájem za velmi nízkou cenu. 
 
MUDr. Vambera 
Informoval o situaci a vývoji ambulance léčby bolesti, byl navázán smluvní vztah se všemi 
zdravotními pojišťovnami v oblasti, mimo VZP. Dálé  požádal o pomoc při zajištění péče i o 
pacienty, kteří jsou klienty VZP, s jejímiž zástupci jednání probíhá. O jednání bude dále 
informovat. 
 
MUDr. Koblása 
Informoval o výstavbě výdejny léků   Rychnově nad Kněžnou, upozornil na problém 
soukromého vlastnictví budovy, který zůstane vlastníkem jedné třetiny budovy.  
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K bodu 8 
Závěr  
 
Předseda poděkoval členům výboru zdravotního za účast na jednání výboru a vzhledem k tomu, 
že byly vyčerpány všechny body programu v 17.40 hodin jednání ukončil.  

  
Příští jednání výboru zdravotního se koná  19. 10. 2010 ve 14.00 hodin. 

 
 

 
 
 

 
 
 
Zapsala: Nováková Soňa 

……………………………………….. 
předseda výboru  

…………………………………………. 
ověřovatel zápisu 


