ZÁPIS č. 1/2021
ze zasedání Výboru zdravotnictví Zastupitelstva Libereckého kraje
ze dne 20. ledna 2021
Přítomni: Bc. Lena Mlejnková, Ing. Jarmila Valešová, FCCA, Ing. Alena Kuželová, MBA, MUDr.
Zdeňka Křenková, paní Jana Holcová, pan Jiří Kratochvíl, Ing. Michal Kříž, Mgr. Petr Židek, MPA,
pan Lukáš Bělohradský, Mgr. Jitka Rotková, DiS. (viz prezenční listina)
Omluveni: Mgr. Jana Pastuchová, MUDr. Jiří Bartoš, MBA, MUDr. Michal Mrázek;
Stálí hosté: PhDr. Alena Riegerová, Mgr. Vladimír Richter
Program jednání:
1) Zahájení.
2) Schválení programu jednání.
3) Volba ověřovatele zápisu.
4) Kontrola usnesení.
5) Očkovací strategie v Libereckém kraji.
6) Diskuze. Různé.
Průběh jednání:
1. Předsedkyně Bc. Lena Mlejnková na úvod jednání přivítala přítomné členy Výboru
zdravotnictví (dále jen „VZ“) a stálé hosty – PhDr. Alenu Riegerovou a Mgr. Vladimíra
Richtera. Dále paní předsedkyně konstatovala, že zahájení schůze je přítomno 10 členů a je
tedy možné přijímat usnesení. Z jednání se řádně omluvili Mgr. Jana Pastuchová, MUDr.
Jiří Bartoš, MBA a MUDr. Michal Mrázek.
2. Následovalo projednání a schválení předloženého programu jednání VZ. Nikdo
z přítomných členů nepodal pozměňující návrh, následovalo hlasování o programu jednání
VZ.
Návrh usnesení:
č. usnesení: 1/21/VZ/1
text: Výbor zdravotnictví po projednání schvaluje předložený program jednání Výboru
zdravotnictví.
Hlasování:
PŘÍTOMNO: 10

PRO:

10

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

VÝSLEDEK:

přijato
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3. Následovalo určení ověřovatele zápisu z jednání. Paní předsedkyně jako ověřovatelku
navrhla Ing. Jarmilu Valešovou, FCCA. Žádný protinávrh nebyl přednesen, paní
předsedkyně vyzvala členy VZ k hlasování.
Návrh usnesení:
č. usnesení: 1/21/VZ/2
text: Výbor zdravotnictví po projednání určuje Ing. Jarmilu Valešovou, FCCA ověřovatelkou
zápisu z jednání Výboru zdravotnictví
Hlasování:
PŘÍTOMNO: 10

PRO:

10

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

VÝSLEDEK:

přijato

4. Prvním bodem jednání byly informace ve věci vývoje pandemie covid-19 v Libereckém
kraji. Mgr. Vladimír Richter uvedl, že na pravidelně zveřejňovaných údajích je patrná
klesající tendence počtu nově nakažených, ale v nemocnicích na území Libereckého kraje je
k dnešnímu dni volných 6 lůžek pro intenzivní péči, tudíž setrvalý stav. Nárůst čísel u všech
sledovaných položek je rychlý, ale jejich pokles je pozvolný. V diskuzi se, mimo jiné, tázala
paní předsedkyně, z jakého zdroje a jak relevantní jsou čísla, ze kterých se vychází a kdo
pomáhá na Krajské hygienické stanici Libereckého kraje (dále jen „KHS LK“). Mgr.
Vladimír Richter uvedl, že na stránkách MZ ČR je k dispozici kompletní přehled o situaci
ve všech krajích. Při trasování na KHS LK pomáhají hasiči, policisti, studenti TUL
a například také někteří starostové, všichni pomáhající jsou na úvod proškoleni. Paní
předsedkyně VZ a Ing. Alena Kuželová se tázaly, zda je na krizovém štábu řešena otázka
školských zařízení – zda jsou schopni personálně zajistit výuku, zda se uvažuje o dalším
postupu (např. opakování ročníku), zda je vyřešená situace se žáky 9. tříd základních škol
a se žáky maturitních ročníků. Mgr. Vladimír Richter potvrdil, že se uvažuje o obnovení
prezenční výuky u vybraných ročníků, avšak dál existuje obava ze zvyšování počtu
pozitivně testovaných, což je patrné na příkladech z mateřských škol. PhDr. Alena
Riegerová uvedla, že na dnešní poradě vedoucích odborů zaznělo, že 9. ročníky základních
škol a maturitní ročníky by se k prezenční výuce mohly vrátit v druhé polovině února. Paní
předsedkyně v souvislosti se situací v mateřských školách potvrdila, že si ředitelky
a učitelky pochvalují, že obecná nemocnost dětí velmi poklesla. Ing. Jarmila Valešová,
FCCA upozornila na informaci v médiích, že v České republice byla verifikována britská
mutace koronaviru. Mgr. Vladimír Richter uvedl, že se o přítomnosti britské mutace
koronaviru v Libereckém kraji k dnešnímu dni nic neuvádí, nicméně jeho výskyt není
vyloučen. Paní předsedkyně se, v souvislosti se zapůjčením 10 ventilátorů Libereckému
kraji tázala, zda je známa volná kapacita těchto přístrojů v nemocnicích v Libereckém kraji.
PhDr. Alena Riegerová uvedla, že z uvedeného počtu zapůjčených ventilátorů je
6 v Nemocnici s poliklinikou Česká Lípa a 4 v Nemocnici Jablonec nad Nisou, jejich
zapůjčení bylo smluvně prodlouženo do 30. dubna 2021. Údaje o volných kapacitách jsou
pravidelně uváděny na jednání Krajského krizového štábu a pracuje s nimi krajský
koordinátor pro intenzivní péči, primář oddělení ARO Krajské nemocnice Liberec MUDr.
Dušan Morman. Paní předsedkyně na závěr diskuze navrhla, aby VZ vzal informace
o vývoji pandemie covid-19 v Libereckém kraji na vědomí. Nikdo z přítomných členů VZ
neuplatnil pozměňovací návrh.
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5. K dalšímu dnešnímu bodu ve věci očkovací strategie v Libereckém kraji uvedl Mgr.
Vladimír Richter, mimo jiné, že po zhodnocení průchodnosti navrhovaných očkovacích míst
v prosinci 2020 byl původní záměr spustit očkování k 1. únoru 2021. Největším problémem
je nedostatek vakcín. V současné době probíhá podání 2. dávky prvoočkovaným z přelomu
roku. Registrační systém pro skupinu obyvatel 80+ byl spuštěn v pátek 15. ledna 2021,
bohužel však s nejistými dodávkami vakcín. Při té příležitosti zmínil disproporcionalitu
počtu již dodaných vakcín do Libereckého kraje, vztaženou k počtu obyvatel 80+, resp. ke
skupině obyvatel 65+. Je tím ohroženo očkování druhou dávkou, současně vyvstal problém,
kdy z jedné lékové lahvičky po naředění předepsaným množstvím roztoku lze získat
v některých případech jen pět dávek vakcíny místo deklarovaných šesti. Dále se Mgr.
Vladimír Richter krátce zmínil o potížích s funkcionalitami systémů a na závěr svého
příspěvku uvedl, že v registračním systému v současné době čeká na termín k očkování cca
pět šestin ze zaregistrovaných, u ostatních již proběhlo očkování. Paní předsedkyně se
tázala, zda je v registračním systému možné poznat, že pozvaný na očkování v určený den
nepřišel a uvolnilo se místo pro dalšího čekajícího a zda na 2. dávku budou senioři vyzváni
SMS zprávou. Mgr. Vladimír Richter uvedl, že očkovací místa mají systém pro případ, když
se na výzvu někdo nedostaví a každý očkovaný po podání 1. dávky dostane termín na
podání 2. dávky. Je reálné, že při poklesu dodávek vakcín bude obtížné najít termín. Mgr.
Jitka Rotková, DiS uvedla, že Jedličkův ústav zahájil dnes, ve spolupráci s všeobecnou
praktickou lékařkou MUDr. Kofferovou, vakcinaci svých klientů, kterým by podle údajů
v očkovacím průkazu měla být aplikována 2. dávka vakcíny po 21 dnech a déle a u klientů
s prodělaným onemocněním covid-19 může být 1. dávka vakcíny podána po 7 dnech od
vyléčení. PhDr. Alena Riegerová upozornila, že vakcinace musí probíhat podle manuálu
výrobce vakcíny. Mgr. Vladimír Richter připomněl, že se při vakcinaci musí počítat
s podáním druhé dávky. Pan Lukáš Bělohradský zmínil sdělení v médiích o počtu
vyléčených z covid-19 a možnosti oddálení termínu jejich očkování. Ing. Jarmila Valešová,
FCCA se tázala, zda nižší dodávky vakcíny budou řešit nemocnice samy nebo
prostřednictvím Libereckého kraje a zda se počítá s ustavením mobilního očkovacího týmu.
Mgr. Vladimír Richter uvedl, že komunikace prostřednictvím SMS může být pro seniory
obtížná, pro klienty ústavů sociální péče je situace příznivější. Dále uvedl, že zdravotníci
jako skupina k vakcinaci se registrovat vůbec nebudou. K mobilnímu týmu upozornil, že
v současnosti používanou vakcínu po naředění nelze převážet, nadějnější je v tomto ohledu
vakcína výrobce Astra Zeneca. Paní předsedkyně se tázala, zda máme informaci, kolik
zdravotnických pracovníků se nechá očkovat, resp. zda mediální masáž má vliv na počet
zdravotnických pracovníků, kteří se pro vakcinaci rozhodli. Mgr. Vladimír Richter uvedl, že
tato čísla po jednotlivých poskytovatelích zdravotních služeb nevyžadujeme. Ing. Kuželová,
MBA potvrdila, že situace s vakcinací zdravotnických pracovníků je poměrně proměnlivá
a sledování počtu „odmítačů“ technicky není možné. Dále Mgr. Jitka Rotková, DiS a Ing.
Alena Kuželová, MBA upozornily na informační nesoulad, kdy výrobce uvádí jiný termín
pro možné očkování po prodělaném onemocnění covid-19 a jiný uvádí očkující
zdravotnický pracovník. PhDr. Alena Riegerová uvedla, že materiál, který členové VZ
obdrželi jako podklad k jednání, vycházel ze situace k 8. lednu 2021, od té doby byl ustaven
krajský koordinátor pro očkování – tím je Mgr. Vladimír Richter a Liberecký kraj spustil
call centrum, které může registrovat seniory do registračního systému a částečně může
fungovat jako poradní linka, tato skutečnost je uvedena na webových stránkách Libereckého
kraje a proběhla také sdělovacími prostředky. Mgr. Vladimír Richter uvedl, že nejsou
informace o problémech seniorů s registrací do systému, většinou je nápomocná rodina,
pečovatelky. Paní předsedkyně na závěr diskuze navrhla, aby VZ vzal na vědomí informace
3

Zápis z jednání Výboru zdravotnictví
20. 1. 2021
ve věci očkovací strategie v Libereckém kraji. Nikdo z přítomných neuplatnil pozměňovací
návrh.
6. V bodu Diskuze. Různé paní předsedkyně informovala o navrhované možnosti distančního
jednání výborů Zastupitelstva Libereckého kraje. Návrh bude projednán v orgánech kraje a
uplatněn formou doplnění Jednacího řádu výborů Zastupitelstva Libereckého kraje. Podle
informace, která je k dispozici v den vypracování zápisu z jednání, bylo dnes na jednání
předsedů klubů domluveno, že jednací řád doplněný o možnost distanční účasti půjde k projednání
do mimořádné rady v pondělí 25. ledna 2021 a předložen ke schválení dne 26. ledna 2021
Zastupitelstvu Libereckého kraje. Dále paní předsedkyně vyzvala členy VZ, aby navrhovali

body k jednání VZ a sama požádala, aby byl na březnovou schůzi VZ pozván ředitel
Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje, příspěvkové organizace, MUDr. Luděk
Kramář. Na závěr poděkovala přítomným za účast a pozvala na příští schůzi VZ, která se
uskuteční ve středu 17. února 2021 od 16:00 hodin v budově KÚ LK.

Zapsala: ……………………………
tajemnice Výboru zdravotnictví Zastupitelstva Libereckého kraje

Schválili: ……………………………
Ing. Jarmila Valešová, FCCA, v. r.
ověřovatelka zápisu

……………………………
Bc. Lena Mlejnková, v. r.
předsedkyně Výboru zdravotnictví
Zastupitelstva Libereckého kraje
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