Zápis
z 16. jednání výboru zdravotního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje,
konaného dne 19. 1. 2015 od 14.00 hod., v zasedací místnosti karla Čapka – N2.903
RegioCentrum Nový pivovar, Hradec Králové

Přítomni:

dle prezenční listiny

Omluveni:

MUDr. Švábl, p. Hejhalová, MUDr. Voborník, Ing. Pačesný, MUDr. Tichý, p.
Vodičková, MUDr. Fink, MUDr. plzák

Program jednání:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.

Zahájení
Schválení programu, volba ověřovatele zápisu, schválení hostů
Kontrola usnesení
Zadávací řízení „Přístrojové vybavení nemocnic Královéhradeckého kraje - lůžka pro
specializovaná lůžková pracoviště“
Smlouva o poskytnutí dotace č. HK/1376/S pro projekt „Přístrojové vybavení
nemocnice Královéhradeckého kraje“
Návrh převodu nedočerpaných prostředků z přidělených limitů v rozpočtu kap. 50
Fondu rozvoje a reprodukce Královéhradeckého kraje - odvětví zdravotnictví pro rok
2014 do roku 2015
Návrh na zapojení výsledku hospodaření kap. 15 - zdravotnictví za rok 2014 do
rozpočtu kraje na rok 2015
Vyrovnávací platby za poskytování veřejné služby - zajištění urgentní (neodkladné)
akutní lůžkové a ambulantní nemocniční péče na rok 2015
Smlouva o poskytování veřejné služby a podmínkách poskytnutí vyrovnávací platby
za plnění závazku veřejné služby Oblastní nemocnice Jičín a.s., Oblastní nemocnice
Náchod a.s.,Oblastní nemocnice Trutnov a.s.,Městská nemocnice a.s. – na rok 2015
NIS pro krajské nemocnice
Koncepce zdravotnictví Královéhradeckého kraje 2016 - 2020
Různé
Závěr

Zahájení
Jednání 16. výboru zdravotního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje zahájil ve 14.00 hodin
předseda výboru MUDr. Pavel Trpák, který přivítal přítomné členy výboru a hosty a dále řídil
jednání výboru.
Po kontrole prezenční listiny dále předseda výboru konstatoval, že ze 13 členů výboru je
přítomno pouze 6 členů a 7 členů výboru je omluveno, tudíž není výbor usnášeníschopný a
nemohou být přijata žádná usnesení. Dále navrhl zabývat se v rámci diskuse pouze 2 body a to:
•

Koncepce zdravotnictví Královéhradeckého kraje 2016 - 2020

•

NIS pro krajské nemocnice

Paní doktorka Třešňáková upozornila na jednotlivé navržené body programu výboru a zeptala se,
zda má někdo z přítomných členů výboru zdravotního nějaké připomínky nebo dotazy k těmto
bodům.
Po té byla vyzvána předsedou výboru k podání informace k bodu Koncepce zdravotnictví.
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PharmDr. Třešňáková
Uvedla, že je třeba začít zpracovávat analytickou část koncepce. Bylo navrženo sestavení
pracovní skupiny pro tuto práci, tzn. lidi, kteří se aktivně účastní zdravotního výboru a aktivně
pracují ve zdravotnictví a těmi jsou:
- předseda výboru zdravotního MUDr. Trpák
- MUDr. Švábl (ON NA - hospitalizace)
- MVDr. Ing. Hejzlar (SOL Trutnov - následná péče)
- MUDr. Skřivánek (Zdravotnický holding KHK)
- PharmDr. Třešňáková (gestor zdravotnictví)
- pověření pracovníci KÚ KHK
Mgr. Baše
Připomněl, že na minulém výboru zdravotním byly vzneseny požadavky na členy výboru ke
zpracování podnětů k analytické části Koncepce zdravotnictví Královéhradeckého kraje a
konstatoval, že žádné připomínky nebyly zaslány. Dále sdělil, že byl kontaktován MUDr.
Petiška, který má zkušenosti se zpracováním koncepce pro Pardubický kraj a který přislíbil
pomoc i pro náš kraj.
Další připomínky do diskuse k tomuto tématu nebyly.
NIS pro krajské nemocnice
Na zasedání výboru byli k tomuto bodu pozváni IT manažeři z jednotlivých nemocnic a
Zdravotnického holdingu Královéhradeckého kraje:
Dr. Ing. Jiří Bedrlík
Bc. Michal Súkup
Ing. Bohuslav Hrabčuk
Ing. Josef Frýba.
Jiří. Šedivec

Zdravotnický holding KHK
Městská nemocnice Dvůr Králové n. L.
Oblastní nemocnice Náchod a Rychnov n. K.
Oblastní nemocnice Jičín
ON Trutnov

Dr. Bedrlík uvedl, že toto téma již několikrát prezentoval a dále poznamenal že informační
systém v jednotlivých nemocnicích je v tristním stavu a je třeba ho vyměnit. Obnova bude
postupná a je zatím rozdělena na hardware a software.
Dále vysvětlil podrobně postup a způsob obnovy NIS, který bude v nemocnicích zahájen.
Po té byli vyzváni IT manažeři jednotlivých nemocnic k popsání stavu informačního systému
v jednotlivých nemocnicích. IT manažeři popsali současnou situaci informačních systémů
v jednotlivých nemocnicích, celkový stav a související problémy.
Dále k tomuto tématu byly diskutovány otázky:
-

Zpracování analýz,

-

Zabezpečení dat

-

Výběrových řízení na dodavatele

-

Časové rozvržení nákupu hardwaru a softweru

-

Rozpočet a celkové finanční náklady nového NIS

-

Cíle a definice nového NIS

-

Informací z jiných krajů o zkušenostech z již funkčních NIS

Diskuze k tomu tomuto tématu se zúčastnili:
MVDr. Ing. Hejzlar, MUDr. Veselý, MUDr. Trpák, p. Řezníčková, p. Fialová, MUDr. Švábl,
Ing. Bartošová, PharmDr. Třešňáková
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V závěru bylo konstatováno, že cílem je sjednotit informační systémy ve všech
nemocnicích zavést jednotný a přehledný informační systém.
p. Řezníčková požádala o zaslání souhrnné informace k NIS
Závěr
Vzhledem k tomu, že byly vyčerpány všechny body programu a nebyly ani další příspěvky do
diskuse, předseda poděkoval členům výboru zdravotního a přítomným hostům za účast na
jednání výboru a v 16.00 hodin bylo jednání ukončeno.
Příští jednání výboru se koná 16. 3. 2015

………………………………………..
předseda výboru

Zapsala: Nováková Soňa
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