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K a r l o v a r s k ý    k r a j
se sídlem v Karlových Varech
Závodní 353/88, Karlovy Vary 360 21


USNESENÍ

ze 49. jednání Rady Karlovarského kraje, které se uskutečnilo
dne 14. září 2009 (mimo řádný termín) v budově Krajského úřadu Karlovarského kraje 
v době od 16:35 do 17:15 hodin 


Přítomni:              	Mgr. Havel, Ing. Navrátil, p. Čermák, Mgr. Borka, Ing. Valjentová, 
MUDr. Podzemská, PaedDr. Emler, Ing. Bradáč (celkem 8 radních)
Jednání řídil:        	Mgr. Havel
Omluveni:	PaedDr. Novotný	
Zapisovatelka:      	Jitka Doležalová
 

Usnesení č.

 A.  Volba ověřovatelů zápisu  
 B.  Schválení programu jednání

	Strategie zdravotnictví Karlovarského kraje					RK 939/09/09  
		












   
            Mgr. Martin Havel v. r.	         		  	   Miloslav Čermák v. r.
               náměstek hejtmana					ověřovatel
  Karlovarského kraje








A. Volba ověřovatelů zápisu

Rada Karlovarského kraje zvolila tyto ověřovatele zápisu:

- Miloslava Čermáka
- PaedDr. Vratislava Emlera


B. Schválení programu jednání

Rada Karlovarského kraje schválila navržený program jednání rady. 


1. Strategie zdravotnictví Karlovarského kraje

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 939/09/09

- bere na vědomí dokument Strategie zdravotnictví KK
- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit:

	zachovat a rozvíjet nemocnici v Chebu a postavit novou nemocnici v místě návazném na rychlostní komunikaci R6 mimo městskou aglomeraci, které bude strategicky nejvýhodnější pro okresy Sokolov a Karlovy Vary, splňujícím požadavky na časovou dostupnost z kterékoliv spádové oblasti kraje. Nová nemocnice bude poskytovat základní péči a centralizovat specializovanou a některé formy superspecializované péče v kraji.


- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje:

	uložit odboru zdravotnictví každoroční aktualizaci dat a údajů

                               
	uložit představenstvu Karlovarské krajské nemocnice a.s. do doby postavení nové nemocnice udržet stávající obory ve všech 3 nemocnicích, a to:


Nemocnice v K. Varech
Lůžková část
Anesteziologicko-resuscitační oddělení, Dětské oddělení, Gynekologicko-porodnické oddělení, Chirurgické oddělení, Infekční oddělení, Interní oddělení, Kožní oddělení, Mikrobiologie, Neurologické oddělení, Oddělení kardiologie, Oddělení klinické biochemie a hematologie, Oddělení nukleární medicíny, ORL oddělení, Ortopedické oddělení, Patologicko-anatomické oddělení, Plicní oddělení (TRN), Radiodiagnostické oddělení, Rehabilitační oddělení, Tranfúzní oddělení, Urologické oddělení, Ústavní lékárna

Ambulance  
Ambulance bolesti, Dětská, Diabetologická, Gastroenterologická, Gynekologická, Chirurgická, Infekčních chorob, Interní, Kardiologická, Kožní, Nefrologická, Neurologická, Oční, ORL, Ortopedická, TRN, Urologická


Nemocnice v Sokolově
Lůžková část
Anesteziologicko-resuscitační oddělení, Dětské oddělení, Gynekologicko-porodnické oddělení, Chirurgické oddělení, Interní oddělení, Neurologické oddělení vč. iktové jednotky, Oční oddělení, Oddělení dlouhodobě nemocných, Oddělení klinické biochemie a hematologie, Oddělení nukleární medicíny, Oddělení soudního lékařství a toxikologie, Ortopedické oddělení, Patologické oddělení, Radiodiagnostické oddělení, Transfuzní oddělení  

Ambulance  
Ambulance bolesti, Dětská, Gynekologická, Chirurgická, Interní, Kožní, Oční, ORL, Ortopedická


Nemocnice v Chebu
Lůžková část
Anesteziologicko-resuscitační odděleni, Dětské oddělení, Gynekologicko-porodnické oddělení, Chirurgické oddělení, Interní oddělení,  ORL oddělení, Transfuzní oddělení,  Oddělení klinické biochemie a hematologie, Radiodiagnostické oddělení, RTO — radioterapeutické oddělení, Rehabilitační oddělení

Ambulance  
Ambulance bolesti, Kožní, Dětská, Gynekologická, Chirurgická, Interní, Neurologická, Oční, ORL, Ortopedická
                
	založit cílený rozvoj specializované a superspecializované péče v nemocnici v Karlovarském kraji s cílem vytvoření a stabilizace vysoce odborných týmů, přičemž tato péče bude zajišťována pro všechny občany Karlovarského kraje

                                        
	uložit managementu Karlovarské krajské nemocnice a.s. vypracovat krátkodobé strategické plány jednotlivých nemocnic a předložit je do 31.3.2010 ke schválení Radě Karlovarského kraje


	uložit radní pro oblast zdravotnictví rozpracovat dílčí kroky, které budou v souladu s krátkodobými strategickými plány jednotlivých nemocnic a předložit je radě kraje ke schválení do 30.4.2010


	uložit odboru zdravotnictví zahájit přípravné kroky směřující v dlouhodobém horizontu k realizaci stavby nové nemocnice s cílem vytvoření zdravotnického zařízení vyššího krajského typu se specializovanou a superspecializovanou péčí


Termín kontroly: červenec 2010

Zodpovídá: MUDr. Berenika Podzemská, uvolněná členka zastupitelstva 
	představenstvo Karlovarské krajské nemocnice a.s. 
	Bc. Joža Lokajíček, vedoucí odboru zdravotnictví




