
   

 

Plán práce Výboru pro zdravotnictví Zastupitelstva Ústeckého kraje  
na rok 2022 

 
 

1. Plnění úkolů Zastupitelstva Ústeckého kraje -  průběžné sledování. 

2. Pravidelné zpracování plánů práce a jejich následné vyhodnocení. 

3. Podpora a realizace dotačních programů v oblasti zdravotnictví - průběžně se plní, odkaz na 

stránkách: Dotace kraje: Ústecký kraj (kr-ustecky.cz) 

4. Informace o stavu Krajské zdravotní a.s. a dalších zdravotnických PO Ústeckého kraje -  průběžné 

sledování. 

5. Informace o hospicové péči v Ústeckém kraji -  průběžné sledování. 

6. Informace o lékařské pohotovostní službě v Ústeckém kraji – materiál na zajištění lékařské 

pohotovostní služby je zpracováván koncem roku a předkládán ke schválení výborem než je 

předložen na zasedání Zastupitelstva ÚK. 

7. Úzká spolupráce s dalšími poradními orgány Ústeckého kraje v oblasti zdravotní, sociální 

a vzdělávání (zatraktivnění zdravotnických oborů). 

8. Motivační programy pro oblast zdravotnictví v kompetencích ÚK, Stipendijní programy Ústeckého 

kraje pro lékaře, zubní lékaře a farmaceuty a nelékařské obory - průběžně se plní, odkaz na 

stránkách: Dotace kraje: Ústecký kraj (kr-ustecky.cz) 

9. Návštěvy zdravotnických PO organizací Ústeckého kraje i ostatních lůžkových zdravotnických 

zařízení na území ÚK.  

10. Výkon kontrolní činnosti v oblasti zdravotnictví v souladu s kontrolním řádem schváleným ZÚK.  

11. Příprava nové strategie podpory zdraví a rozvoje zdravotních služeb v Ústeckém kraji na období 

2021 – 2025 - probíhá sběr podkladů (k dispozici jsou částečné podklady od VZP, jsou vyžádány 

analytické podklady od ÚZIS 9/2021, vše pozdržel covid). Je připravena veřejná zakázka malého 

rozsahu na zpracovatele nové strategie. 

12. Podpora a případné zpracování návrhů na revize aktuálně realizovaných projektů.  

a) Nemocnice Litoměřice, a.s. – transformace do KZ, a.s. - splněno, výbor je i nadále průběžně 

informován v rámci realizace strategických investičních akcí Krajské zdravotní, a.s.   

b) Problematika zajištění nemocniční péče ve Šluknovském výběžku  -  výbor je i nadále 

informován v rámci realizace strategických investičních akcí Krajské zdravotní, a.s.   

 

https://www.kr-ustecky.cz/dotace-kraje/ds-98333/p1=275385
https://www.kr-ustecky.cz/dotace-kraje/ds-98333/p1=275385


   

13. Informace o přípravě realizace „Strategického rámce Zdraví 2030“ v regionu  - na vládní úrovni 

prozatím nebyla strategie schválena, pozdrženo covidem, průběžně se uskutečňují individuální 

kroky.  

a) Reforma primární péče   

b) Prevence nemocí, podpora a ochrana zdraví, zvyšování zdravotní gramotnosti  

c) Implementace modelů integrované péče, integrace zdravotní a sociální péče, reforma péče o 

duševní zdraví  

d) Digitalizace zdravotnictví  

e) Optimalizace systému úhrad ve zdravotnictví  

f) Personální stabilizace resortu zdravotnictví  

14. Projekt TELEMEDICÍNA – projekt Ústeckého kraje 

15. Sledování epidemiologické situace v Ústeckém kraji - průběžně se plní. K dispozici jsou denní 

hlášení reportu od ÚZIS , odkaz na stránkách: Očkování proti COVID-19 v Ústeckém kraji - 

Portabo a informace od krajského koordinátora očkování.  

16. Sledování činnosti Řídícího výboru Strategie reformy psychiatrické péče v Ústeckém kraji 

a schválení Krajského plánu péče o duševní zdraví pro Ústecký kraj v termínu 12/2021. 

 
 
 
 

https://portabo.cz/ockovani/
https://portabo.cz/ockovani/

