
Zápis č. 13 

z jednání Komise pro zdravotnictví  

Rady městské části Praha 1 

 

Datum jednání: 23. 11. 2021 (začátek 16:30 hod., konec 17:30 hod.) 

 

Přítomni: M. Müller, J. Votoček, F. Pospíšil, V. Němec (distančně), T. Šebek (distančně) 

 

Omluveni: O. Maňas, Š. Vítko, J. Klusáček 

 

Neomluveni: X 

 

Částečná neúčast: X 

 

Hosté ÚMČ Praha 1: D. Bodeček 

 

Hosté: X 

 

Zapsal: M. Kadlec 

 

Program jednání:  

 

1. Zahájení jednání, odsouhlasení programu, určení ověřovatele zápisu, schválení zápisu č. 12 

2. Aktuální informace k provozu NNF 

3. Péče o pacienty s covidem v NNF 

4. Ekonomika NNF 

5. Různé 
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1. Zahájení jednání, odsouhlasení programu, určení ověřovatele zápisu, schválení zápisu 

č. 12 

 

Pan předseda zahájil jednání komise po půl páté a informoval členy komise o odvolání P. 

Čižinského z funkce člena komise. Přítomni jsou 3 členové komise, dva členové se účastní 

distančně. Komise je usnášeníschopná. Ověřovatelem zápisu č. 13 byl navržen J. Votoček.  

 

Usnesení: 

Komise pro zdravotnictví schvaluje následující program 13. jednání: 

 

1. Zahájení jednání, odsouhlasení programu, určení ověřovatele zápisu, schválení zápisu č. 12 

2. Aktuální informace k provozu NNF 

3. Péče o pacienty s covidem v NNF 

4. Ekonomika NNF 

5. Různé 

 

Hlasování: 

Pro: 5      Proti: 0     Zdržel se: 0 

SCHVÁLENO 

 

K zápisu č. 12 nebyly vzneseny žádné připomínky. 

 

Usnesení: 

Komise pro zdravotnictví schvaluje zápis ze svého 12. jednání. 

 

Hlasování: 

Pro: 5      Proti: 0     Zdržel se: 0 

SCHVÁLENO 

 

 

 

2. Aktuální informace k provozu NNF 

 

Pan předseda k tomuto bodu sdělil, že kvůli zhoršení covidové situace se jednání komise přesunulo 

na úřad a do on-line režimu. V nemocnici byl obnoven provoz covidového oddělení, proto bylo 

očkovací centrum přesunuto do sálu proti aule. To je hlavní důvod, proč se jednání neuskutečnilo 

v budově NNF. Nárůst počtu covid pozitivních pacientů v nemocnicích má obecně vliv na omezení 

operativy neakutních případů. Dle informací pana předsedy dochází v NNF ke změnám v rámci 

multioborového JIPu. V rámci NNF by měla být vybudována dvě lůžka v režimu kompletní ARO.  

 

V návaznosti na minulé jednání je pan předseda v kontaktu s Dr. Pařízkem, který je připraven NNF 

pomoci se zřízením gynekologie. Na tomto úkolu pracuje pan ředitel Erhart. Jednání komise se 

nezúčastnil žádný zástupce NNF, proto nejsou známy žádné další informace k budování 

výjezdového stanoviště ZZS ani k chodu anesteziologicko-resuscitačního oddělení.  

 

F. Pospíšil měl několik dotazů k chodu nemocnice a vzhledem k tomu, že na jednání nebyl přítomen 

nikdo z NNF, navrhl dotazy sepsat a následně požádat o písemné vyjádření vedení nemocnice ještě 

před jednáním příští komise.  

 

Následovala krátká diskuze o navrženém korespondenčním způsobu zodpovězení dotazů. Komise 
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se shodla v tom, že je vhodné dotazy formulovat nyní a mít odpovědi již před příštím jednáním. 

 

Dotazy F. Pospíšila na vedení NNF: 

 

1) V jakém rozsahu v současné době funguje v NNF covidové oddělení, komu je určeno a 

jakým způsobem jsou přijímáni tito pacienti (ZZS?)? 

2) Vysvětlení výsledků hospodaření NNF k 30.09.2021 – proč dochází k velkým propadům ve 

výkonech, posunům v nákladech a proč jsou výsledky celkově neuspokojivé? 

3) V jaké fázi se nachází zřízení urgentního příjmu a zřízení výjezdového stanoviště ZZS? 

 

Pan předseda k výsledkům hospodaření sdělil, že jeho představa je, aby NNF dávala komisi tyto 

výsledky automaticky vždy za uplynulý kvartál (pravidelný report). Případné dotazy k těmto 

výsledkům by měli zodpovědět zástupci NNF, kteří by měli být na komisi přítomni. Mělo by se 

jednat o zástupce ekonomické oblasti a zástupce lékařské péče. K projednávanému bodu přijala 

komise následující usnesení:  

 

Usnesení: 

Komise pro zdravotnictví žádá do 03.12.2021 vedení NNF o zodpovězení následujících dotazů: 

1) V jakém rozsahu v současné době funguje v NNF covidové oddělení, komu je určeno a   

    jakým způsobem jsou přijímáni tito pacienti (ZZS?)? 

2) Vysvětlení výsledků hospodaření NNF k 30.09.2021 – proč dochází k velkým propadům ve  

    výkonech, posunům v nákladech a proč jsou výsledky celkově neuspokojivé? 

3) V jaké fázi se nachází zřízení urgentního příjmu a zřízení výjezdového stanoviště ZZS?  

 

Hlasování: 

Pro: 5      Proti: 0     Zdržel se: 0 

SCHVÁLENO 

 

 

K hospodaření NNF pan předseda dále uvedl, že nový ekonomický náměstek Ing. Šenk nyní pracuje 

na auditu nemocnice. Členové komise by mohly být s výsledky seznámeni počátkem příštího roku.  

 

V návaznosti na nepřítomnost zástupců NNF na dnešním jednání bylo navrženo následující 

usnesení: 

 

Usnesení: 

Komise pro zdravotnictví je pobouřena a lituje, že se žádný zástupce NNF nedostavil na její 

jednání, a žádá, aby na každém jejím jednání byla zajištěna účast vedení nemocnice (pan 

ředitel, zástupce ekonomického úseku a zástupce lékařské péče), a aby byli přítomni po celou 

dobu jednání komise.   

 

Hlasování: 

Pro: 5      Proti: 0     Zdržel se: 0 

SCHVÁLENO 

 

     

 

3. Péče o pacienty s covidem v NNF 

 

Vzhledem k nepřítomnosti zástupců NNF nemohl být tento bod projednán.  
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4. Ekonomika NNF 

 

Ekonomika nemocnice byla částečně projednána v rámci bodu č. 2.  

 

J. Votoček zopakoval požadavek komise, aby NNF dodávala po skončení každého kvartálu 

pravidelný report o výsledcích hospodaření.  

 

Usnesení: 

Komise pro zdravotnictví žádá vedení NNF o pravidelné zasílání výsledků hospodaření 

nemocnice na čtvrtletní bázi vždy na první jednání komise po konci čtvrtletí v rozsahu: 

výsledek hospodaření za internu, chirurgii, ortopedii, LDN, rehabilitaci, lékárnu v NNF, 

lékárnu v Palackého, lékárny celkem, prodejnu zdravotnických potřeb a NNF celkem.       

 

Hlasování: 

Pro: 5      Proti: 0     Zdržel se: 0 

SCHVÁLENO 

 

 

 

5. Různé 

  

V rámci bodu různé pan předseda informoval, že se příštího jednání komise (07.12.21) zúčastní 

paní ředitelka Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Praze Mgr. Jana Ivančicová 

a náměstek LPP MUDr. Jan Švejda. 

 

Na závěr pan předseda požádal o návrh termínů jednání na příští pololetí. 

 

   

Zápis sepsán dne: 25.11.2021 

 

 

Předáno k ověření dne: 25.11.2021 

 

 

Zapsal: Michal Kadlec 

 

 

Ověřeno dne:  

 

 

ověřovatel zápisu:         předseda komise:    

 

 

  

…………………………………..   ………………………………….. 

          MUDr. Jan Votoček                          Mgr. Michal Müller 


