Regionální stálá konference pro území Jihomoravského kraje
Pracovní skupina Zdravotnictví

Záznam z online 2. jednání Pracovní skupiny zdravotnictví (PS Z)
Termín jednání: 8. září 2021, 13:00
Jednání proběhlo formou videokonference
Účastníci:
Instituce
JMK
JMK
JMK
JMK
Nemocnice Znojmo, p.o.
Nemocnice Břeclav, p.o.
LF MU
FNUSA
ZZSJMK, p.o.
Nemocnice Kyjov, p.o.
MMB
FN Brno
VZP, p.o.
Úrazová nemocnice a Nemocnice Milosrdných Bratří, p.o
Nemocnice Blansko, p.o.
Nemocnice Boskovice, p.o.

Účastníci jednání
Mgr. Jiří Kasala, MBA
Mgr. Luboš Císař
Ing. Lucie Ralenovská
Ing. Pavel Fišer, PhD.
MUDr. Martin Pavlík, Ph.D.
Ing. Petr Baťka
Prof. MUDr. Martin Repko, Ph.D.
MUDr. Jindřich Olšovský, Ph.D.
Ing. Naděžda Knězková, MBA
Ing. Mgr. Lubomír Wenzl
JUDr. Eva Rabušicová
Ing. Michal Plesar
Mgr. Petra Pevná, MBA
MUDr. Pavel Piler
MUDr. Vladimíra Danihelková, MBA
RNDr. Dan Štěpánský

Program jednání:
1) Projekty Regionálního akčního plánu pro území Jihomoravského kraje v Zdravotnické záchranné službě
2) Dotační možnosti ve zdravotnictví
3) Aktuální informace
1. Zahájení (dále bez tit.)
Členy PS Z přivítali Luboš Císař, garant pracovní skupiny. Představil program 2. jednání PS Z., ke kterému nebyly
vzneseny žádné připomínky.
2. Projekty Regionálního akčního plánu pro území Jihomoravského kraje 2021+ (Zdravotnictví)
Regionální akční plán pro území Jihomoravského kraje 2021+ (RAP) je nástroj určený výhradně pro řešení územní
dimenze fondů EU ve vybraných tématech, schvaluje ho RSK JMK. RAP je každý rok vyhodnocován z hlediska
naplňování a má vazbu na Strategii regionálního rozvoje ČR 2021+. Řeší 4 témata Integrovaného regionálního
operačního programu 2021-2027 (IROP 2021+), kterými jsou Střední školství, Silnice II. třídy, Deinstitucionalizace
sociálních služeb, Zdravotnická záchranná služba (ZZS JMK). Pro ZZS je navrženo k přípravě 17 projektů v celkové
částce 858, 375 mil. Kč.
Předem schválená alokace IROP 2021+ pro jednotlivé kraje byla stanovena na základě domluvených kritérií Asociací
krajů ČR. Výzvy budou k připomínkování před vyhlášením, pravděpodobné termíny vyhlášení 1Q 2022. V rámci
programového období 2021-2027 budou nesoutěžní výzvy pro žadatele z každého kraje ve čtyřech výše uvedených
tématech. Do nesoutěžních výzev jsou zařazeny projekty z předem schváleného indikativního seznamu projektů do
výše130 % alokace v IROP 2021+ pro příslušný kraj.
1

Regionální stálá konference pro území Jihomoravského kraje
Pracovní skupina Zdravotnictví
Za Zdravotnickou záchrannou službu Jihomoravského kraje byly upřednostněny tři projekty, které naplňují 130 %
alokace. Mezi tyto projekty patří:
•
•
•

ZZS JMK-Letecká záchranná služba
ZZS JMK-výstavba technického zázemí a parkovacích stání Brno-Bohunice
ZZS JMK-výjezdová základna Břeclav

Celkové výdaje projektu tří výše uvedenou projektů jsou 416 mil. Kč. Výčet všech 17 projektů navržených ZZS JMK
naleznete v příloze č. 1 zápisu.
Pravidelně dochází k aktualizaci RAP a jeho příloh, 12 členů pracovní skupiny přijalo usnesení:
Usnesení č. 1/2-2021
PS pro Zdravotnictví doporučuje Regionální stálé konferenci pro území Jihomoravského kraje aktualizaci projektů RAP
v ZZS JMK.
3. Dotační možnosti ve zdravotnictví
Žadatelé dotace včetně příspěvkových organizací Jihomoravského kraje mohou čerpat finanční prostředky
z Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2021-2027 (IROP 2021-2027), ale i z Národního plánu
obnovy ČR (NPO).
Prezentována byla Priorita č. 4, konkrétně Specifický cíl 2.3 Prevence rizik, zvýšení odolnosti a ochrana obyvatelstva
a 4.3 Infrastruktura ve zdravotnictví.
Národní plán obnovy ČR byl schválen Evropskou komisí dne 6. září 2021
Na pracovní skupině byly prezentovány komponenty 5.1 Excelentní výzkum a vývoj v prioritních oblastech veřejného
zájmu ve zdravotnictví, 6.1 Zvýšení odolnosti systému zdravotní péče a 6.2 Národní plán na posílení onkologické
prevence a péče. Více informaci k IROP pro období 2021-2027 a NPO naleznete v příloze č. 1 zápisu.
Během bodu jednání byly vzneseny dva dotazy panem ředitelem MUDr. Martinem Pavlíkem, Ph.D. k investici 6.1.3
Rozvoj vysoce specializované péče – vybudování centra kardiovaskulární a transplantační medicíny, zda v rámci této
komponenty může být žadatelem Nemocnice Znojmo, p.o. V NPO bylo stanoveno, že implementaci komponenty bude
zajištěno Centrem kardiovaskulární a transplantační chirurgie v Brně. Bohužel v rámci uvedené komponenty 6.1.3
nelze tedy Nemocnice Znojmo, p.o. čerpat finanční prostředky.
Druhý dotaz byl ve věci přeočkování třetí dávkou proti onemocnění Covid 19, zda a jak jsou zaměstnanci sociálních
služeb motivováni k přeočkování u některých typů vakcín. V této souvislosti lze konstatovat, že velmi záleží na
svobodné vůli každého zaměstnance v sociálních službách, jestli přeočkování podstoupí nebo nikoliv. Avšak lze
predikovat zájem o přeočkování třetí dávkou u některých typů vakcíny, protože o samotné očkování první a druhou
dávkou vakcíny zájem byl. V Jihomoravském kraje je už plně na očkováno (první a druhá dávka vakcíny) cca 65 %
obyvatel. Proočkování klientů a zaměstnanců sociálních služeb je ještě vyšší.
4. Aktuální informace k očkování proti onemocnění COVID 19
Pan Císař zmínil téma očkování a nastínil postup pro podání třetí dávky. V současné době se připravuje podání třetí
dávky všem zájemcům, kterým uplynulo 8 měsíců od podání druhé dávky. Každému očkovanému po uplynutí této doby
bude zaslána SMS zpráva s výzvou k očkování. Dále jsou připraveny mobilní týmy FN Brno a FNUSA, které zajistí
očkování v sociálních službách, které bude v JMK zahájeno 23.09.2021. Na závěr pan Císař informoval o připravovaném
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prodloužení expirace u vakcíny společnosti Pfizer z 6 na 9 měsíců, společně s tím probíhá na MZ výběrové řízení na
distributora právě vakcín od společnosti Pfizer.
5. Závěr
Na závěr videokonference Mgr. Císař poděkoval všem zúčastněným členům pracovní skupiny. Jednání bylo ukončeno
v 13:40 hod.
Příloha č. 1 Prezentace PS Z
Zpracovala: Lucie Ralenovská, v.r.
Za správnost: Luboš Císař, v.r.
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