Výbor pro zdravotnictví Zastupitelstva Jihočeského kraje
Tajemnice výboru: Iveta Kůzlová tel. 386720493, e-mail: kuzlova@kraj-jihocesky.cz

ZÁPIS č. 1/2021
z jednání Výboru pro zdravotnictví ZJK, které se konalo videokonferenčně dne 11. 1. 2021
Přítomni: Mgr. Ivana Stráská
Mgr. Tomáš Beck
Michal Doktor
MUDr. Bc. Tomáš Fiala MBA
Bc. Jan Hošek
Ing. Petr Hladík
MUDr. Lukáš Mareš
MUDr. Michal Přibáň
MUDr. Ladislav Přívozník
Jindřiška Pokorná DiS.
MUDr. František Toušek
MUDr. Michal Turek MBA
MUDr. Libor Zdařil
Omluveni: --Přizváni: MUDr. Martin Kuba, hejtman
Mgr. Petr Studenovský, vedoucí OZDR – omluven
Ing. Milan Rybák, OZDR
Doc. MUDr. Kvetoslava Kotrbová
MUDr. Zuzana Roithová
Hosté: doc. Dr. Ing. Lucie Kozlová Ph.D
Program jednání:
1. Informace o koncepci zdravotnictví Jihočeského kraje
2. Zajištění lékařské pohotovostní služby a prohlídek těl zemřelých – informace
3. Aktuální epidemiologická situace v Jihočeském kraji
4. Informace o přípravě na vakcinaci obyvatel Jihočeského kraje
5. Různé
Jednání zahájila a řídila předsedkyně výboru I. Stráská. Vzhledem k časovým možnostem pana
hejtmana a paní ředitelky Kotrbové navrhla předřadit body 3 a 4 na začátek jednání. Změna pořadí
programu byla odsouhlasena.
1. Aktuální epidemiologická situace v Jihočeském kraji
K. Kotrbová – promítla graf situace v JK od 11. týdne do konce roku 2020; křivka začala stoupat
s nástupem dětí do škol. Po „lockdownu“ došlo k poklesu a pak opět ke strmému nárůstu. Nyní je JK na
2/3 loňského podzimu. Co se týká šíření, na prvním místě jsou rodiny a školy. Rodiny lze těžko ovlivnit
(na jaře pendleři, případy z Ukrajiny). Můžeme ovlivnit školy – pokud se otevřou, pokračuje přenos na
rodiny a pak dál do sociálních a zdravotnických zařízení. Malé riziko je v obchodech, ve velkých
supermarketech je významnější riziko u kasy, je nutná dezinfekce vozíků. Aktuálně máme 7776
pozitivních, 143 962 testů, 2500 karantén, 701 úmrtí. Nejvíce v okrese ČB, také J. Hradec, Písek, Tábor.
Při výskytu do 1000 případů za den hygienická stanice s pomocí dobrovolníků stíhá, u počtu 1300 za
den je nutná pomoc centrálního call centra.

2. Informace o přípravě na vakcinaci obyvatel Jihočeského kraje
M. Kuba – výchozí situace: vláda nemá v kraji žádná zařízení; v jihočeských nemocnicích leží 70 %
pacientů nad 60 let a 84 % nad 50 let. Pokud s podaří naočkovat tuto skupinu, významně se sníží riziko
přetížení nemocnic. Nejvíce úmrtí je ve skupině 65+. Je tedy potřeba v rychlém čase naočkovat 200 000
lidí, tzn. 400 000 vakcín. Vakcíny dostáváme každý týden, na tento máme 5800 vakcín. Očkují se lékaři,
sestřičky a zdravotnický personál v různých odděleních nemocnic (tzv. očkování „in house“). Od
minulého týden se vyjíždí očkovat do seniorských domovů, očkují se klienti a zaměstnanci, kteří mají
zájem. Máme vydefinovánu skupinu zájemců na leden: 3200 nemocnice, 6000 soc. služby, 600 ZZS
plus praktičtí a ambulantní lékaři, kteří chtějí pomáhat s očkováním. Do toho vláda od 15.1. celostátně
spouští registraci pro seniory, kdy nevíme, jak bude systém fungovat.
JK spustí pro naše seniory call centrum ( 5 osob); až budeme mít konkrétní termín, ozveme se jim. Je
nutné počítat i s přeočkováním. Řazení dle kritérií, preference místa očkování v centrálním systému.
V JK se od zítřka staví vakcinační centra, využívají se stánkové panely, budou to velké prostory, aby
zde v jednu hodinu mohlo být 60 osob. Od příštího týden budeme zkoušet časování na místě v ČB.
Ostatní okresní města upřesňují konkrétní prostory pro vakcinační centra. Ve čtvrtek bude jasno s do 3
týdnů by měla stát vakcinační centra ve všech okresech. Všechny vakcíny se distribuují do ČB a odtud
se průběžně rozváží do okresních nemocnic. Pro občany JK se připravuje informační kampaň, letáky
do schránek, kde naleznou potřebné informace. Náklady na vakcinační centra: za výkon úhrady od
pojišťoven, další náklady na provoz zatím nelze vyčíslit. Kraje budou žádat o částečnou úhradu od vlády,
část nákladů pokryje kraj.
P. Hladík – nabízí možnost spolupráce při informační kampani. Písek vydává zpravodaj pro domácnosti,
mohl by se tam vložit leták. Z evidence obyvatel mohou vytipovat seniory 80+, kteří žijí sami.
M. Kuba – děkuje za nabídku. Grafický návrh letáku je připraven, počítá se s inzercí v deníkách a TV.
V ČB se jedná i s veřejnou dopravou, aby lidé měli možnost se dostat do vakcinačního centra na
výstavišti.
I. Stráská – zmínila možnost zřízení výjezdových skupin k očkování
M. Kuba – k výjezdovým skupinám je skeptický, pokud se lidé dozví o této možnosti, bude je část lidí
zneužívat a výjezdové skupiny budou přetížené, ve výsledku bude provoz neefektivní. Apeluje na vládu,
aby umožnila den placeného volna pro odvoz seniora do vakcinačního centra.
L. Kozlová – v záloze máme pečovatelskou službu, home care, Maltézští rytíři nabídli rovněž pomoc.
I. Stráská – klíčová bude spolupráce s místními pečovatelskými službami.
J. Hošek – jsou nějaká doporučení nebo pravidla pro lidi, kteří již nemoc prodělali? Domnívá se, že
přednost by měli dostat ti, kdo nemoc neprodělali.
M. Kuba – reakce po prodělání nemoci jsou velmi odlišné co se týká množství protilátek. Očkovat se
mohou všichni, u veřejnosti není reálné ani ekonomické zjišťovat protilátky.
M. Přibáň – očkování rizikových skupin by mohli provádět praktici – své pacienty znají.
M. Kuba – v této chvíli bude jeden waiting list a rychlé proočkování by mělo proběhnou ve vakcinačních
centrech, aby nenastal chaos.
L. Mareš – centralizace je namístě. Dotázal se na to, kdo bude ve vakcinačních centrech pracovat, kdo
bude očkovat, řešit nežádoucí reakce. Předpokládá se, že vakcinační centra budou otevřena měsíce.
M. Kuba – obsazení jednoho místa: administrativní personál, 4 sestry, 2 lékaři + 1 sestra na ředění
vakcíny a dobrovolníci pro organizaci. Zdravotnickou část obslouží personál z nemocnic, v jednání je
využití ambulantních a praktických lékařů.
L. Zdařil – dotázal se na provozní dobu vakcinačních center. Dnes vyšlo prohlášení soukromých lékařů
– jsou ochotni pomáhat. Ze strany stomatologů je rovněž ochota, mohli by nastoupit mimo své běžné
ordinační hodiny po práci nebo o víkendech.
M. Kuba – děkuje za nabídku, předpokládá se provoz 12 hodin denně, předběžně 8-20 hod.
provozovatelem vakcinačního centra bude konkrétní nemocnice. Placeni, byste byli na základě dohod.
Dodal, že ambulantní specialisté a zubaři v JK rovněž budou patřit do první očkovací vlny.
L. Zdařil – tyto informace postoupí kolegům i v rámci oblastní stomatologické komory
I. Stráská – potvrzuje, že na KŠ před asi 10dny zazněla informace, že zubaři budou součástí očkovací
vlny s praktickými a ambulantními lékaři.
F. Toušek – uvažuje se, že by komplikované pacienty, kteří dochází přímo do nemocnice ČB, bylo
možno naočkovat tam?
M. Kuba – to je racionální úvaha, určitě by se vyplatilo je nehonit do vakcinačního centra. Je potřeba
jenom nastavit centrální rezervační systém.
F. Toušek – bude dávat nějaký certifikát o očkování?
M. Kuba – na vládě se uvažuje o tisku kartičky, uvidíme, co přijde.
Z Roithová – EU hovoří o mezinárodním očkovacím průkazu.
I. Stráská – nějaký doklad o očkování musí lidé dostat.
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L. Mareš – budou se v centrálním systému zadávat anamnéza, kdo to bude dělat, sami lidé?
M. Kuba – zadávat budou přímo lidé, data mohou být zkreslena, ale přes praktického lékaře by to trvalo
dlouho. Systém sám neumí data ověřit.
K. Kotrbová – po přihlášení dostanou lidé rovnou termín?
M. Kuba – není možné, aby dostali termín hned, zatím to není jasné, teprve dnes jsme obdrželi odkazy
na testovací systém.
I. Stráská – považuje tuto záležitost za důležitou, přednesla návrh usnesení k tomuto bodu.
L. Mareš – v usnesení se zmiňují finance, kolik to bude, z jaké položky bude čerpáno?
M. Kuba – nevíme, kolik nám dá stát, v tuto chvíli nelze ani konkrétně vyčíslit. Náklady budou za
vytápění prostor, za pronájem modulového systému. Snažíme se vše dělat „in house“. Na krizové
rezervě jsou peníze, kraj je na to připraven. Vše se schvaluje na krizovém štábu a prochází příslušným
schvalovacím procesem.
L. Mareš – bere na vědomí.
Usnesení č.1/2021
Zdravotní výbor Zastupitelstva Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
a) informaci o aktuální epidemiologické situaci,
b) informaci o stavu příprav na vakcinaci obyvatel Jihočeského kraje proti COVID- 19;
II. souhlasí
s navrženým postupem vakcinace.
Usnesení č.2/2021
Zdravotní výbor Zastupitelstva Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
návrh informační strategie pro vakcinaci obyvatel Jihočeského kraje;
II. souhlasí
s návrhem informační a marketingové kampaně a se zřízením call centra pro zajištění co nejširší
vakcinace obyvatel kraje;
III. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit potřebné organizační, personální a informační kroky a nezbytné finanční
prostředky k realizaci informační strategie a následného očkování.
Spojené hlasování:
13/0/0
3. Informace o koncepci zdravotnictví Jihočeského kraje
I. Stráská – dokument všichni členové výboru obdrželi e-mailem. Dokument byl vypracován na období
2015-2020, bude se připravovat aktualizace. Stávající koncepce je koncipovaná po oddílech, každý má
2 varianty řešení, optimální a minimální. Náměty, dotazy, nápady k dokumentu zasílat I. Stráské.
Případně můžeme stanovit užší pracovní skupinu. Zdravotní koncepce bude pravidelným bodem
jednání zdravotního výboru.
J. Hošek – nabízí své zkušenosti z IT, digitalizace.
I. Stráská – příště můžeme případně dohodnout užší pracovní skupiny dle segmentů.
4. Zajištění lékařské pohotovostní služby a prohlídek těl zemřelých – informace
I. Stráská – tento bod byl zařazen na jednání výboru na základě dotazu na posledním zastupitelstvu
kraje. JK má nejvíce míst LSPP, jiné kraje jen v nemocnicích nebo zrušeny. V JK máme LPS v dalších
6 městech (dostávají od kraje příspěvek). Prohlídky těl zemřelých jsou nasmlouvané s firmou 1.
Koronerská s.r.o. Upozornila, že je dlouhodobě velký problém nasmlouvat lékaře na LPS. Podrobnosti
budou v připravovaném materiálu pro zastupitelstvo.
M. Rybák – doplnil, že LPS je v JK na 17 stanovištích, je nevýjezdová a převážně sloučená, pokud to
podmínky umožňují pak členěná pro děti a dospělé. Síť je členěna na základní a doplňkovou. Zubní PS
je v ČB a Táboře, lékárenská pohotovostní služba je v nemocnici ČB, lze využít i lékárny v nákupních
centrech s rozšířenou provozní dobou.
Spolupráce s 1. Koronerskou je bez problémů.
l. Zdařil – doplnil, že zubní pohotovost v Jindřichově Hradci zajišťují stomatologové ve svých ordinacích
I. Stráská – toto funguje ve více městech
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M. Rybák – upozornil na vysoký věk lékařů, kteří slouží na LPS, tento problém se promítá i do primární
péče.
L. Mareš – k zubní LPS v nemocnici ČB upozornil, že jsou zde velmi dlouhé fronty, v době covidových
opatření stojí někteří i několik hodin venku. Měl by se zlepšit jejich komfort např. pořadovými lístky.
I. Stráská – je to podnět k zamyšlení, předá jej řediteli Šnorkovi. Řada pacientů jsou lidi, kteří nemají
zubaře a chodí pouze na pohotovost.
L. Mareš – k ohledávání těl zemřelých uvedl, že občas tuto administrativu řeší záchranka, když nemá
koronerská zrovna lékaře k dispozici. Administrativa zabere cca 40 minut. Nešlo by nějak upravit
smluvní podmínky, aby k tomu nedocházelo?
M. Rybák – problém je v personálním vybavení u koronerské společnosti, těžko se shánějí lékaři na tuto
práci.
L. Mareš – částka na 1 tělo je 1000 Kč, co například zvýšit odměnu na 2000?
I. Stráská – víme o tom, že se to občas stává, je to podnět pro OZDR
M. Přibáň – nevidí to jako zásadní problém pro záchranky, za rok se mu to stalo 2x. Nejedná se ani o
10 %. Peníze nejsou to hlavní, dnes si každý cení svého volného času, nechtějí si přibírat další služby,
mladí chtějí více volna. Je to na řešení celospolečensky od poslanecké sněmovny, to nevyřešíme
v jižních Čechách.
I. Stráská – bohužel víme, že to je společenská záležitost, sněmovna toto nechce řešit už mnoho let.
5. Různé
L. Mareš – upozornil na kompletní zákaz návštěv v nemocnici ČB a nemocnici Tábor. Je to v rozporu
s nařízením vlády ze dne 7.1.2021. Jaké stanovisko k tomu máme, co doporučovat lidem? Které
rozhodnutí platí?
I. Stráská – zaznamenala stanovisko hejtmana, že je to v kompetenci ředitelů nemocnic. Vláda na jedné
straně zavádí další protiepidemická opatření a na druhé straně povoluje návštěvy v nemocnicích.
P. Hladík – souhlasí, že to je v kompetenci ředitele, stejně tomu je i v sociálních zařízeních. Obvykle
konzultují s hygienickou stanicí.
Z. Roithová – mezi řediteli se vede o tomto debata, převládá názor ponechat stávající stav. Jedná se
hlavně o možnost návštěv u dlouhodobé péče, kdy mají pacienti možnost spojení s rodinami přes tablety
a telefony. Existuje ale celá řada výjimek, kdy lze návštěvu vykonat osobně. Dále informovala, že
obdržela zprávu, že nějaká soukromá laboratoř organizuje pro obce výjezdní sanitku, nabízí PCR testy
odběrem ze slin. Budou zřejmě oslovovat starosty obcí s nabídkou. Tento způsob ale není ověřený,
učinila tedy dotaz na ministerstvo zdravotnictví, čeká na vyjádření.
T. Fiala – k návštěvám v nemocnicích řekl, že ministerstvo již dnes z rozhodnutí couvá, ministr se kloní
k ponechání rozhodnutí na jednotlivých nemocnicích. Dnes mají jihočeské nemocnice jednání na toto
téma.
L. Mareš – pokud ví, o výjimkách rozhodují primáři oddělení, ten není často přítomen. Mělo by být nějaké
plošné rozhodnutí, podle kterého se bude personál řídit. Vnímá usnesení vlády v krizovém režimu jako
pokus o systémové řešení této problematiky. Jednáme v rozporu s usnesením vlády.
Z. Roithová – z chatu pana hejtmana s nemocnicemi vyplývá, že je to v kompetenci nemocnic.
I. Stráská – takto bychom to měli všichni prezentovat.
T. Fiala – v tomto duchu bude vedena i dnešní večerní porada.
L. Zdařil – poznámka k PCR testům ze slin – metoda je uznávána celosvětově, není známo, zda je
schválena u nás. Spolehlivost je údajně o 2% nižší než z nosohltanu.
Z. Roithová – i to bylo součástí dotazu na ministerstvo, příště podá informace.
I. Stráská – k plánu práce zdravotního výboru, který byl rozeslán všem členům výboru: termíny
odsouhlaseny, stejně tak čas začátku v 15.00 hod. všem vyhovuje. Plán práce je rámcový, průběžně
budeme zahrnovat další aktuální témata.
L. Kozlová – informovala o situaci v sociálních zařízeních. Největší nárůst covid pozitivních byl po
návratu seniorů z vánočních návštěv a po umožnění návštěv v zařízeních. Největší problém byl
v Třeboni. Zájemci z řad klientů i zaměstnanců se již začali očkovat. Očkovací týmy jsou z nemocnice,
v některých DPS očkují praktičtí lékaři. Dodané vakcíny jsou spotřebované, celkem bylo v zařízeních
naočkováno cca 1300 lidí. Byly zaznamenány pouze 2 mírné reakce na očkování, nic drastického.
J. Hošek – jaký evidujeme zájem u klientů?
L. Kozlová – u klientů 80-90 %, u zaměstnanců 50 %.
J. Hošek – zjišťují se důvody?
L. Kozlová – nezjišťujeme, očkování je dobrovolné, záhadou je Vágnerka, kde se nechal naočkovat
pouze 1 zaměstnanec. Budeme se tím ještě zabývat.
K. Kotrbová – v zařízeních pomáhali kolem Vánoc hasiči, někde i armáda. Chválí jejich nasazení po
celou dobu epidemie.
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I. Stráská – v JK funguje po celou dobu velmi dobrá spolupráce.
P. Hladík – své zaměstnance se snaží motivovat k očkování, může jako zaměstnavatel něco víc, vnímá
neočkované zaměstnance jako rizikový moment.
K. Kotrbová – očkování je dobrovolné, zaměstnavatel nemůže zaměstnance nutit. Úspěch bude
naočkovat 50 % lidí, pak dojde k významnému snížení šíření nákazy.
I. Stráská – jednání zakončila informací, že příští jednání je 8.2.2021 a pokud to půjde, výbor se sejde
osobně. Dáme si vědět 10 dní předem.
Jednání výboru bylo ukončeno v 17:00 hod.

Zapsala: Iveta Kůzlová
Ověřovatel: Mgr. Ivana Stráská
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