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Zápis z jednání pracovní skupiny Zdravotnictví při RSK KHK 

 

Datum a místo konání:  

11. ledna 2017, od 10:00 hod., zasedací místnost P1.905 (Karla Poláčka), Krajský úřad 

Královéhradeckého kraje, Pivovarské náměstí 1245, Hradec Králové 

 

Přítomni: viz příloha - prezenční listina 

 

Program zasedání: 

1. Úvodní slovo 

2. Aktuální informace RSK Královéhradeckého kraje 

3. Aktuální informace z oblasti zdravotnictví v KHK 

4. Další, diskuse 

5. Závěr cca v 11:30 hod. 

1. Úvod  

Úvodní slovo přednesl náměstek hejtmana Královéhradeckého kraje Ing. Aleš Cabicar a zahájil tak 

jednání pracovní skupiny Zdravotnictví (dále PS). 

2. Aktuální informace RSK Královéhradeckého kraje 

RNDr. Zita Kučerová Ph.D., ředitelka CIRI a zástupce sekretariátu RSK KHK přivítala všechny přítomné 

účastníky, představila program jednání a zdůvodnila význam jednání PS. Paní Kučerová stručně 

shrnula všechny aktivity, které se udály od minulého jednání PS včetně aktivit RSK s akcentem na 

oblast zdravotnictví. Informovala o aktuálních dokumentech (význam, příprava, připomínkování, 

schvalování) – Akční plán Strategie regionálního rozvoje ČR 2017-2018, Regionální akční plán 2017+ 

(RAP), Strategie rozvoje KHK 2014-2020 (SRK), Program rozvoje kraje 2017-2020 (PRK) a vyzvala 

přítomné účastníky k předkládání podnětů a připomínek k těmto dokumentům za oblast 

zdravotnictví. Paní Kučerová dále uvedla, že bude v dohledné době schváleno Vládní usnesení PZ 

Solnice – Kvasiny, kde je řešeno i zdravotnictví (Nemocnice Rychnov nad Kněžnou). 

V další části prezentace informovala o významu a výsledcích mapování absorpční kapacity v kraji, 

stavu čerpání finančních prostředků z evropských fondů v programovém období 2014–2020 za ČR a 

Královéhradecký kraj. Jednalo se o čerpání z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP 

– návazná péče, psychiatrická péče a vysoce specializovaná péče, IZS, E-government (NIS), OP Životní 

prostředí (zateplování) a OP Zaměstnanost (systémové projekty - vzdělávání). 

Prezentace je dostupná na http://www.cirihk.cz/psrsk.html  

 

http://www.cirihk.cz/psrsk.html
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Diskuse:  

Při informaci o čerpání z IROP 1.3, 19 výzva Technika pro IZS pan doktor Mašek (ZZS KHK) vysvětlil 

situaci předloženého projektu (nákup nových vozidel záchranné služby), který byl vyřazen ŘO IROP 

z důvodu vyčerpání alokace 19. výzvy IROP. Projekt byl řádně podán v termínu výzvy, nicméně 

později a to, dle pana doktora, z důvodu dlouhého a několikanásobného schvalovacího procesu 

projektu Radou KHK (dílčí kroky projekt - příprava projektu, příprava dokumentace,…). Tyto 

jednotlivé dílčí kroky zdržují a podání žádosti o podporu se tak prodlužuje. Apeloval tedy na KHK, 

pana náměstka Cabicara, zda by nebylo možné zjednodušit proces schvalování přípravy a realizace 

projektu v orgánech kraje Pan náměstek Cabicar uvedl, že se situací bude osobně zabývat a pokusí se 

zajistit změny vedoucí k řešení tohoto problému. 

3. Aktuální informace z oblasti zdravotnictví v KHK 

Ing. Ludmila Bášová, Krajský úřad KHK, Odbor zdravotnictví informovala přítomné o aktuálních 

krajských koncepčních dokumentech - Koncepce zdravotnictví Královéhradeckého kraje 2016-2020 

(vč. 1. dodatku – NIS) a Koncepce péče o duševní zdraví v Královéhradeckém kraji 2016 - 2020. Záleží 

na novém politickém vedení, jakým směrem se bude zdravotnictví v kraji postupovat. 

Dále informovala o současném stavu Reformy psychiatrické péče a o probíhajících jednáních k této 

reformě - jde o pomalý proces. Dále upozornila na skutečnost, že v Královéhradeckém kraji není 

psychiatrická nemocnice, chybí lůžka následné péče v psychiatrii i akutní lůžka, což úzce souvisí 

s rostoucím problémem nedostatku lékařů a zdravotnického personálu v oblasti psychiatrie. 

Reforma psychiatrie předpokládá uvolnění lékařů a zdravotnického personálu z psychiatrických 

nemocnic a jejich následného rozptýlení do území (do ambulancí, CDZ či stacionářů).  

V ČR v současnosti již běží několik pilotních projektů, které jsou umístěny do míst, kde již fungují 

psychiatrické nemocnice a mají personální zázemí. V kraji se připravuje pouze projekt CDZ RIAPS 

Trutnov (není pilotní), ostatní projekty v kraji nebudou uskutečněny. Projekt Oblastní nemocnice 

Jičín (143 mil. Kč) se nebude realizovat. 

Nedostatek lékařů a zdravotnického personálu se v kraji týká nejen psychiatrické péče, ale i dalších 

oborů. Paní Bášová upozornila i na celorepublikový problém stárnutí lékařů a zdrav. personálu a 

nedostatečné vzdělávání a proškolování zaměstnanců ve zdravotnictví. Kraj – RIAPS je připraven 

přihlásit se do projektu MZ na vzdělávání zaměstnanců a psychiatrického personálu, projekt MZ je v 

současnosti odložen na neurčito (řeší se přednostně pilotní projekty a nejsou stanovy podmínky 

soutěžení).  

Dále paní Bášová upozornila na problém jednání s pracovníky MZ (velká fluktuace osob), se kterými 

zástupci KHK jednají o koncepci zdravotnictví či psychiatrické péče v KHK a dále pak na neochotu 

jednání zdravotních pojišťoven o úhradě za poskytování zdravotnických služeb (např. pojišťovny 

nechtějí uzavírat kódy na psychiatrické sestry). 
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Paní Bášová vyzvedla i význam předloženého projektu NIS, s dotazy je možné se obracet na ní nebo 

na Ing. Bacovskou (CIRI). 

Výše uvedené koncepce jsou dostupné zde. 

Diskuse:  

MUDr. Mašek (ZZS KHK) vznesl dotaz, zda stávající Koncepce péče o duševní zdraví v 

Královéhradeckém kraji 2016 – 2020 řeší, kam má ZSS KHK vozit psychiatrické pacienty. V současnosti 

mají pouze 2 možnosti – Nové Město n. M. a FN Hradec Králové (PN Kosmonosy má být zrušena dle 

reformy). Upozornil tak na nedostatek psychiatrických lůžek v praxi. Paní Třešňáková (SOL Trutnov) 

na to zareagovala informací, že některá CDZ (v budoucnu i CDZ RIAPS) mají mít také psychiatrická 

lůžka. 

Ing. Miroslav Procházka, Ph.D. (ZH KHK) upozornil na skutečnost, že žádná ze strategií a koncepcí plně 

nereflektuje potřebu po zdravotnickém personálu (včetně toho v zdravotnictví – jazykové kurzy, 

školení apod. si nemocnice v současnosti musí hradit z vlastních zdrojů). Možnost využití zahraničních 

pracovníků (lékaři, sestry atd.) je omezená znalostí českého jazyka, nemocnice by je chtěly mít 

vyškolené dříve, než se stanou zaměstnanci nemocnice. Všechny dotační tituly se týkají zaměstnanců 

(OPZ - výzva 09/2017), ne uchazečů o zaměstnání. Jedná se celorepublikový problém, bylo by vhodné 

hledat národní finanční zdroj na jazykové vzdělávání cizinců. Dále upozornil na skutečnost, že v rámci 

některých projektů na obnovu přístrojového vybavení IROP 2.3 bylo zažádáno o výjimku, aby na 

dotace dosáhly i nemocnice mimo územní dimenzi IROP. 

Dalším podnětem ze strany p. Procházky je potřeba dotací (národních) na rekonstrukce budov (ne 

zateplení), aby došlo k jejich opravení a tím i modernizaci. V současnosti nejsou plánované výzvy na 

rekonstrukce stávajících budov, nevyhovující stavy budov jsou v současnosti řešeny pouze z krajských 

peněz. 

4. Další, diskuze, výstupy 

Výstupy z PS: 

 Podnět k úpravě (urychlení) procesních postupů při schvalování dílčích kroků v přípravy, 

předložení a řízení projektů v orgánech kraje  

 Návrh usnesení RSK KHK: 

RSK doporučuje Ministerstvu zdravotnictví ČR:  

1. Urychlit vytvoření  podmínek (např.  finanční podporu)  pro vzdělávání personálu, zajišťující 

psychiatrickou péči (CDZ, ambulance),  jako nezbytnou podmínku realizace Koncepce reformy 

psychiatrické péče. 

http://www.kr-kralovehradecky.cz/cz/rozvoj-kraje/rozvojove-dokumenty/schvalene-koncepce/dilci-analuzy-a-strategie-programu-rozvoje-kralovehradeckeho-kraje-284/
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2. Vytvořit podmínky pro vzdělávání zdravotního personálu ze zahraničí,  zejména v jazykových 

dovednostech, a to ještě před nástupem do  pracovně právního vztahu  ve všech 

zdravotnických zařízení v ČR. 

3. Maximálně urychlit procesy vyjednávání MZ se  zdravotními pojišťovnami na úhradu 

služeb  spojených s výkonem péče o psychiatrického pacienta v nově vznikajících 

psychiatrických ambulancích a centrech duševního zdraví, a to  ve vazbě na předkládání 

projektů do výzev OP zacílených na deinstitucionalizaci psychiatrické péče. Nastavit jasná 

pravidla pro financování sociálních služeb na výše uvedené. 

4. Připravit dostatečné finanční prostředky ze státního rozpočtu na podporu zlepšení stavebně 

technického stavu budov ve zdravotnictví. 

5. Závěr  

Jednání pracovní skupiny bylo ukončeno náměstkem hejtmana Ing. Alešem Cabicarem v 11:30. 

Termín příštího jednání nebyl stanoven. Zasedání RSK bude 16. ledna 2017. 

 

Přílohy zápisu: 

Prezenční listina 

Veškeré prezentace a podklady z jednání pracovní skupiny Zdravotnictví RSK KHK jsou uveřejněny na 

uvedeném odkaze http://www.cirihk.cz/psrsk.html. 

 

Zápis vyhotovila: Ing. Kateřina Kopecká, Ing. Ladislav Mlejnek 

 

V Hradci Králové, dne 11.01.2017 

 

http://www.cirihk.cz/psrsk.html

