
 1

Z á p i s  
 

z 27. jednání výboru zdravotního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 29. 8. 
2016, od 14.00 hod., v zasedací místnosti Karla Čapka – N2.903, RegioCentrum Nový pivovar, 
Pivovarské nám. 1245, Hradec Králové 
 
Přítomni:  dle prezenční listiny  
 
Omluveni: MUDr. Voborník, MUDr. Švábl, p. Hejhalová, p. Vodičková, MUDr. Fink, 

       MUDr. Veselý, Ing. Pačesný, MUDr. Záleský,  p. Netolická  
 
Program jednání: 

  1.  Zahájení  
  2.  Schválení programu, volba ověřovatele zápisu, schválení hostů,  
  3.  Kontrola usnesení  
  4.  Koncepce péče o duševní zdraví v Královéhradeckém kraji 2016-2020  
  5.  Různé  
  6.  Závěr  
 
K bodu l 
Zahájení  
Jednání 27. výboru zdravotního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje zahájil ve 14. 10 hodin 
předseda výboru MUDr. Pavel Trpák, který přivítal přítomné členy výboru a hosty a dále řídil jednání 
výboru. 
Předseda výboru dále konstatoval, že vzhledem k tomu, že na jednání výboru je přítomno 5 členů 
výboru ze 13, výbor není usnášeníschopný, nemohou být tudíž přijata žádná usnesení a jednání bude 
probíhat pouze formou diskuse o to jen k bodu 4) navrženého programu, případně k dalším tématům 
dle potřeby. 
 
K bodu 4 
Koncepce péče o duševní zdraví v Královéhradeckém kraji 2016-2020  
 
Všichni členové výboru zdravotního obdrželi v předstihu návrh Koncepce péče o duševní zdraví 
v elektronické podobě a měli možnost se s ním dostatečně seznámit. 
 
S tímto dokumentem podrobně seznámila Ing. Bášová a p. Filková 
Na jednání Zastupitelstva Královéhradeckého kraje dne 07. 12. 2015, usnesením č. ZK/25/1722/2015, 
byla schválena Koncepce zdravotnictví Královéhradeckého kraje pro období 2016 – 2020. V tomto 
koncepčním materiálu kraj mj. stanovil jako jeden z úkolů zpracování samostatného dokumentu – 
Koncepce péče o duševní zdraví v Královéhradeckém kraji v návaznosti na Reformu péče o duševní 
zdraví v ČR a Strategii reformy psychiatrické péče. 

Psychiatrická péče v ČR nyní prochází procesem reformy. Ministerstvo zdravotnictví převzalo  
do gesce Strategii reformy psychiatrické péče, jejímž cílem je zlepšení kvality života osob s duševním 
onemocněním, destigmatizace nemocných, efektivnější psychiatrická a psychologická péče, zvýšení 
začleňování duševně nemocných apod. Důležitým principem Reformy je přesun péče směrem ke 
komunitnímu způsobu práce, do přirozeného prostředí cílových skupin. Strategie reformy se opírá o 
čtyři základní pilíře:  
1. Ambulantní péče 
2. Centra duševního zdraví (CDZ) 
3. Psychiatrická oddělení nemocnic 
4. Psychiatrické nemocnice 
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V průběhu první poloviny letošního roku byly odborem zdravotnictví iniciovány pracovní schůzky 
s řadou odborníků v oblasti psychiatrie, zástupců Ministerstva zdravotnictví, VZP, dále se zástupci 
Fakultní nemocnice Hradec Králové a všeobecných nemocnic i ambulantní péče 
z Královéhradeckého kraje, ale i psychiatrických nemocnic mimo území kraje. Dále byli přizváni 
zástupci organizací věnujících se terénním sociálním a zdravotním službám. 
Stěžejním krokem ke zlepšení péče o osoby s duševním onemocněním je přesun této péče do 
přirozeného prostředí cílových skupin. Cestou k dosažení takového cíle je optimalizace procesu péče 
- vytvoření ambulancí s rozšířenou péčí a funkčních Center duševního zdraví se spádem pro 100 000 
– 150 000 obyvatel, dostatečný počet akutních lůžek a dostupná péče v psychiatrických nemocnicích. 

Posláním Koncepce péče o duševní zdraví v Královéhradeckém kraji 2016 – 2020 je zmapovat 
aktuální stav péče poskytované osobám s duševním onemocněním v Královéhradeckém kraji a jejich 
potřeb, a ve spolupráci s odborníky na danou problematiku zformulovat optimální stav a stanovit cíle 
pro nejbližší období. Koncepce je zároveň deklarací úzké součinnosti resortů zdravotnictví a 
sociálních věcí na regionální úrovni, jejímž společným cílem je efektivní provázání sociálních a 
zdravotních služeb. 
Na zpracování koncepce se podílela řada odborných zástupců z psychiatrických ambulancí, 
nemocnic, zdravotních pojišťoven, ministerstva zdravotnictví, pacientských organizací aj. 
Abecední seznam osob podílejících se na zpracování:  
Ing. Karel Antoš, Ph.D.; Bc. et Mgr. Michal Balabán; Mgr. Karel Baše; Ing. Ludmila Bášová; PhDr. 
Mgr. Jan Bodnár, LL. M.; Mgr. Alexandra Bokůvková; MUDr. Zuzana Ernestová; Mgr. Jana 
Fiedlerová; Barbora Filková, DiS.; MUDr. Petr Hejzlar; MVDr., Ing. Jaromír Hejzlar; MUDr. Martin 
Hollý, MBA; MUDr. Jela Hrnčiarová; MUDr. Michal Hudík; Ing. Zbyněk Chotěborský; MUDr. 
Tomáš Jedlička, MHA; Ing. Dana Kolářová; MUDr. Jiří Konrád; MUDr. Zuzana Kozáková; Jana 
Kučerová; RNDr. Zita Kučerová; MUDr. Jaromír Mašek; Ing. Daniela Matějková; MUDr. Simona 
Papežová; Ing. Michal Provazník; MUDr. Alena Railová; Ing. Jana Smetanová; Irena Spiššáková; 
Ing. Jitka Šmehlíková; MUDr. Miroslav Švábl; MUDr. Iva Tlášková; PharmDr. Jana Třešňáková; 
MUDr. Ivan Tůma, CSc.; Jan Zikl. 
 
Koncepce péče o duševní zdraví v Královéhradeckém kraji 2016 – 2020 byla projednána ve výboru 
sociálním Zastupitelstva Královéhradeckého kraje a doporučena ke schválení radou kraje a dále se 
předkládá Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje.  
 
Další diskutovaná otázky k tomuto tématu: 

• Financování tohoto záměru - ambulancí a CDZ 
• Personální zajištění a odborná kvalifikace v oboru psychiatrie 
• Problematika dětské psychiatrie 
• Dotaz jak je tato péče zajištěna v jiných krajích 
• Spolupráce s pacientskými organizacemi a jejich zkušenosti s touto péčí 
• Současný stav lůžkové psychiatrické péče a následné péče 

 
 
Diskuse se zúčastnili: 
MVDr. Ing. Hejzlar, Ing. Kracíková, Ing. Bášová, p. Filková, p. Řezníčková, MUDr. Trpák, Ing. 
Procházka, p. Fialová 
 
 
 
K bodu 5 
Různé  
 
Další připomínky a témata nebyla vznesena. 
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K bodu 6 
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 15.10. hodin bylo jednání ukončeno.  

 
Příští jednání výboru se koná dne 19. září 2016. 

 
 
 
 

 
 
 
Zapsala: Nováková Soňa   
 

  
 
 
 

……………………………………….. 
předseda výboru  

 


