Listy Ústeckého kraje
Hejtman Jiří Šulc: Pohotovostní péče potřebuje
pevný právní základ a jasně určené financování
R

ada Ústeckého kraje schválila
na své poslední schůzi postup,
kterým bude zabezpečena ambulantní pohotovostní péče (APP). Od
prvního října bude pracovišť ambulantní pohotovostní péče celkem
osm, tedy po jednom v každém bývalém okrese. Výjimkou bude Děčínsko, kde kraj předpokládá fungování
pracoviště v Děčíně a ve Šluknovském výběžku. „V případě bývalého
okresu Děčín jsme vzali v úvahu
jeho specifickou dopravní situaci,“
poznamenal hejtman Ústeckého kraje Jiří Šulc.

Na základě doporučení zdravotní a sociální komise se dále
Rada Ústeckého kraje rozhodla
o víkendech a v nepracovních
dnech obnovit provoz dvou ordinací zajištujících stomatologickou pohotovost, a to za předpokladu, že v této věci budou praktičtí lékaři – stomatologové
s krajem účinně spolupracovat.
„Vracíme se k tomuto systému,
protože pacienti ještě neumí
pečovat o svůj chrup tak, aby
omezili nebo zcela vyloučili nutnost vyhledávat pohotovost.
Musíme se smířit s tím, že vycho-

vat pacienty k zodpovědnosti, ke
které mimo jiné patří pravidelná
péče o chrup a preventivní prohlídky, bude trvat delší dobu,“
komentoval rozhodnutí krajské
rady Jiří Šulc.
Zubní pohotovosti mají být
v Ústí nad Labem a v Mostě.
Krajští radní předpokládají, že
obnovení provozu stomatologické pohotovosti sníží akutní ošetření zaznamenané na ambulanci
oddělení ústní, čelistní a obličejové chirurgie Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, kdy stavy
pacientů, které bylo nutno ošet-

jsou správci vybraného pojistného, odmítají platit za lékařskou
péči v plném rozsahu. My tvrdíme, že Ústecký kraj není zdravotní pojišťovna, nebudeme suplovat neschopnost tohoto systému, neboli nebudeme stále platit
za někoho jiného,“ tvrdí hejtman
Jiří Šulc. „Současně s tím zahájí
kraj vyjednávání s obcemi třetího
stupně, kterým nabídne možnost spolupodílet se na provozu
ambulantní pohotovostní péče
v jejich spádovém území. Pokud
obce budou chtít provozovat
ambulantní pohotovost, budeme

řit, byly z části i výsledkem
nefungující stomatologické pohotovosti.
Ústecký kraj vyčlenil ze svého
rozpočtu na zajištění pohotovostní péče ambulantních lékařů
v tomto roce celkem 31,5 milionu
korun. Do konce srpna kraj
vyplatil více než 15 milionů
korun. Rada Ústeckého kraje
konstatovala, že musí být neprodleně zahájeno jednání se zdravotními pojišťovnami o zajištění
financování APP v roce 2004.
„Celý ten problém má jméno –
zdravotní pojišťovny; přestože

s nimi jednat o příspěvku na
náklady,“ vysvětlil hejtman Jiří
Šulc: „Lékařská pohotovost není
zakotvena v našem právním
systému. Proto zahajujeme legislativní iniciativu, jejímž výsledkem bude do konce roku návrh
normy, která jasně řekne, co je to
ambulantní pohotovostní péče,
kdo ji má zřizovat a kdo ji má
také hradit. Zatím se snažíme
vypořádat s paskvilem, který
nám zůstal po okresních úřadech
a doplácí na to především pacienti,“ uzavřel hejtman Ústeckého
kraje.

Slovo zastupitele
Galerie v Ústeckém kraji čeká sloučení
Jsem ráda, že lidem není osud kraje lhostejný
G

V rámci reorganizace by měly Galerie výtvarného umění
v Mostě, Galerie moderního
umění v Roudnici nad Labem
a Galerie Benedikta Rejta v Lounech přejít pod Severočeskou

galerii výtvarného umění v Litoměřicích.
Navrhované řešení umožní
mnohem pružněji dodržovat koncepční otázky řízení a kontroly
a zlepší také odbornou spolupráci mezi galeriemi. Řízení a kontrola z jednoho místa napomůže
i k snadnějšímu dosažení finančních dotací z různých grantů,
programů a účastí spojených
s přeshraniční nebo příhraniční
spoluprací. „Silná organizace
s jednotícím obsahovým progra-

mem činnosti bude schopna
v daleko větší míře reagovat na
potřeby kraje. Navíc vzroste její
akceschopnost i vážnost v rámci
celé republiky. Předpokládám
také, že dojde ke zvýšení odborné úrovně a že úprava umožní
zkvalitnit a zlevnit některé činnosti, které menší subjekty zajišťovaly individuálně formou
objednávek mimo vlastní organizaci,“ řekl náměstek hejtmana
Zděnek Lavička. Ke sloučení by
mělo dojít k 1. lednu 2004.

Kraj připravil konferenci ke strukturálním fondům

Ú

stecký kraj připravil pro zájemce z řad měst, obcí, neziskového i podnikatelského sektoru
konferenci s názvem Příprava
Ústeckého kraje na strukturální
fondy. Jejím cílem je seznámit
možné budoucí žadatele se základními informacemi o strukturálních
fondech Evropské unie a způsobu
jejich využití.

„Bude to úvodní akce, na kterou postupně naváží další odborné semináře. Jde nám o to
určitým způsobem toto téma
odstartovat. Vzhledem k tomu,
že náš vstup do EU se blíží, rozhodně se nedá říci, že by to bylo
předčasné. Chceme dát jasným
způsobem všem na vědomí, že
jsme připraveni na čerpání

strukturálních fondů a že víme
o tomto tématu dost na to, abychom mohli využít všech šancí,
které se také našemu kraji nabízejí,“ řekl náměstek hejtmana
Ústeckého kraje Pavel Tošovský.
Konference Příprava Ústeckého kraje na strukturální fondy se
uskuteční 30. září od 9 hodin
v sídle Krajského úřadu.

Velvyslanec Norského království Lasse Seim navštívil v minulých dnech Hřensko, aby si prohlédl konkrétní
výsledky užití finančních prostředků darovaných Norskem Ústeckému kraji v době loňských srpnových povodní.
Norsko patřilo k prvním zemím, které kraji pomohly, a to částkou 6 151 511 korun. Hřenskem velvyslance provedl
hejtman Ústeckého kraje Jiří Šulc a starosta obce Jan Havel.
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Představujeme Krajský úřad Ústeckého kraje
Sekretariát hejtmana
O zajištění činností spojených
s výkonem funkce zastupitelů
pečuje v rámci krajského úřadu
sekretariát hejtmana. Jednou z jeho nejdůležitějších povinností je
zabezpečení krizového řízení
v případech, že na území kraje
dojde k mimořádné situaci.
V rámci tohoto řízení může hejtman použít k záchraně životů
a majetků všech složek integrovaného záchranného systému

a napomáhá mu k tomu právě
oddělení pro řešení mimořádných situací začleněné pod jeho
sekretariát.
Neméně důležitou částí činnosti sekretariátu hejtmana je také
zajištění a příprava zahraničních
cest hejtmana, jeho náměstků
a krajských zastupitelů, komunikace se zahraničními partnery
kraje či partnerskými regiony
nebo organizace zahraničních
návštěv v Ústeckém kraji.
V neposlední řadě zajišťuje se-

kretariát hejtmana také komunikaci Ústeckého kraje s médii
a veřejností. Pro média vydává
tiskové zprávy a odpovídá na
jejich dotazy. Podílí se na přípravě obsahu internetových stránek
a připravuje i Listy Ústeckého
kraje. Kromě toho také poskytuje
informace veřejnosti dle příslušného zákona.
Vedoucí odboru:
PaedDr. Marie Tomčová.
Sekretariát hejtmana má
22 zaměstnanců.

rozvoj kraje bude ubírat není jeho
obyvatelům lhostejný. Jak občané,
tak i studenti preferovali ekonomický rozvoj, lidské zdroje a vzdělávání.
Potěšilo mě i to, že občané nejen že
vybrali z nabízených možností podle
jejich názoru důležité priority, ale
v mnoha případech také připojili
vysvětlující komentář. Velmi si těchto názorů cením a chtěla bych vám
za vaši spolupráci touto cestou poděkovat. Věřím, že i v budoucnu budou občané Ústeckého kraje mluvit
do věcí veřejných a přispějí tak cennými podněty k rozhodování krajských zastupitelů.
Hana Lukáčová (ODS)
radní Ústeckého kraje

Na jaké problémy by se měl v příštím roce soustředit Ústecký kraj,
jaké priority by měly figurovat v jeho rozpočtu? Tuto otázku jsme jako
radní Ústeckého kraje řešili v souvislosti s přípravou rozpočtu našeho
kraje na příští rok. Rozhodli jsme se
položit ji také občanům, a to prostřednictvím tisku, internetu a osobních diskusí. Myslím si, že znát
názory občanů na priority kraje je
pro nás velmi důležité. Právě jich se
naše práce krajských zastupitelů
bezprostředně dotýká. Nechci, abychom rozhodovali takříkajíc od stolu, a proto jsem ráda, že se naše
výzva setkala s kladnou odezvou.
Jsem velmi ráda, že směr, kterým se

Čtenářská anketa

Priorita kraje číslo 1: Zaměstnanost
V minulém vydání krajských
novin jsme se vás spolu se zastupiteli Ústeckého kraje ptali, jaké
by měly být rozvojové priority
Ústeckého kraje. Tato anketa
nebyla samoúčelná a krajští
zastupitelé brali její výsledky
v potaz při svém jednání 3. září,
během kterého rozhodovali pořadí krajských priorit, podle kterých budou sestavovat krajský
rozpočet pro příští rok. Účast
v anketě, která proběhla nejen na
stránkách novin, ale i prostřednictvím internetu a během setkání politiků se studenty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad
Labem byla příjemným překvapením. Mnoho z těch, kteří
vybrali rozvojové priority, připojilo i komentář, ve kterém svou
volbu zdůvodnili.
„Z uvedených šesti témat je
těžké vybírat priority, neboť
všechna jsou důležitá. Osobně
bych dal přednost následujícím
třem: 1. Aktivní politika zaměstnanosti. Je to problém, který se
dotýká všech slušných lidí, kteří
chtějí pracovat. Na druhé straně
bych radikálně omezil výdaje na
tzv. nezaměstnané, kteří již celá
léta legálně nepracují a díky dávkám ani nechtějí. 2. Rozvoj
cestovního ruchu. Je nezbytnou
součástí vstupu do EU, slouží
k rozvoji kontaktů rozvoje kraje.
3. Životní prostředí a zemědělství. Akce na obnovu a zlepšení
životního prostředí je možné
dotovat z prostředků EU a je
stále co napravovat. Zemědělství
je zase potřeba v současné době zachraňovat,“ napsal jeden
z účastníků internetového hlasování.

Občané preferovali ekonomický rozvoj, lidské zdroje a vzdělávání, studenti volili obdobně,
zastupitelé dávali na první místo
žebříčku aktivní politiku zaměstnanosti.

Priority Ústeckého kraje
podle hlasování občanů

Drobnou pozornost jako odměnu za účast v naší anketě od nás
tentokrát dostane pan Pavel Sekera z Chomutova. Kontaktovat
nás může na telefonním čísle 475
657 754 nebo prostřednictvím
emailu konecna.r@kr-ustecky.cz.

Nová anketní otázka

I dnes se na vás obracíme s novou anketní otázkou. Tentokrát
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1. Ekonomický rozvoj,
podpora aktivní politiky
zaměstnanosti a zvyšování
počtu nových pracovních
příležitostí
2. Rozvoj a modernizace
dopravní infrastruktury
3. Příprava využívání fondu
soudržnosti a strukturálních fondů EU
4. Podpora rozvoje
cestovního ruchu
5. Rozvoj lidských zdrojů
a vzdělávání
6. Podpora v oblasti
životního prostředí
a zemědělství.

Měli by praktičtí
lékaři pečovat o své
pacienty mimo ordinační
hodiny a o víkendech?

ANO

NE

Odpověď, se kterou souhlasíte,
zaškrtněte a kupón zašlete
na adresu:
Krajský úřad Ústeckého kraje
oddělení ISV
Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem

✄

alerie zřizované Ústeckým
krajem by se měly v budoucnu
sloučit do jednoho celku. Tento záměr schválila na svém posledním
jednání Rada Ústeckého kraje,
poslední slovo ještě bude patřit
zastupitelstvu.
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