Zápis z jednání VH AZZS ČR č. 2/2014
Zapsal a

Datum a místo:

Michaela Málková

10.6.2014, Jihlava

Zápis ověřili
MUDr. Marek Slabý
Ing. Vladislava Filová
MUDr. Ilja Deyl
Přítomni:
MUDr. Ilja Deyl – ZZS Ústeckého kraje
Ing. Vladislava Filová – ZZS Kraje Vysočina
MUDr. Vladimír Hadač – ZZS Libereckého kraje
MUDr. Martin Houdek – ZZS Středočeského kraje
Ing. Milan Klusák, MBA – ZZS Jihomoravského kraje
MUDr. Ivo Mareš, MBA – ZZS Olomouckého kraje
MUDr. Jiří Mašek – ZZS Královéhradeckého kraje
Ing. Marcela Skalová – ZZS Karlovarského kraje
Ing. Petra Hnátková – ZZS Karlovarského kraje
MUDr. Marek Slabý – ZZS Jihočeského kraje
MUDr. Roman Sviták - ZZS Plzeňského kraje
MUDr. Pavel Svoboda - ZZS Pardubického kraje
JUDr. Josef Valenta – ZZS Zlínského kraje
Omluveni:
MUDr. Roman Gřegoř – ZZS Moravskoslezského kraje
MUDr. Roman Sýkora, Ph.D. – ZZS Karlovarského kraje

1. Program jednání VH AZZS ČR
o Kontrola Inspektorátu práce- diskuze ke zjištění v jednotlivých krajích
o Problematika AIDS a ZZS – příspěvek prof. MUDr. Petra Pazdiory, CSc.
o Seznam výkonů - novelizace – jednání tripartity UZS, úhradová vyhláška,
dohodovací řízení o ceně bodu
o Fond zábrany škod
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o IOP – čerpání prostředků z programu v rámci výzvy Technologické zlepšení
akceschopnosti ZZS
o IOP – operační řízení - informace o průběhu v jednotlivých krajích
o First Responder – informace o akreditaci kurzu
o Bezpulsové pumpy – informace IKEM (systém informování)
o Vykazování cizinců na LZS (MUDr. Brabcová)
o Cena AZZS ČR
o Různé

2. Problematika AIDS a ZZS – přednáška prof. MUDr. Petra Pazdiory, CSc.

Přednáška a diskuze k tématu zaměstnávání HIV pozitivních osob v bezpečnostních
složkách a IZS. Pracovně právní a zdravotní aspekty. Prezentace bude členům
rozeslána e-mailem.
3. Pacient s mechanickou podporou srdeční činností - VAD therapie / ventrikular
asist device/
Z důvodu narůstajícího počtu pacientů s VAD v ČR a složitosti tohoto zařízení byl
požádán o prezentaci zástupce dodavatele tohoto zařízení pro všechna implantační
centra v ČR. Byly prezentovány typy zařízení, způsob implantace a péče o pacienty.
Konstatována nutnost jednotného přístupu k pacientům a poskytování první pomoci
resp. přednemocniční neodkladné péče.
Závěr diskuse: Implantační centra budou informovat každou ZZS, v jejímž regionu se
pohybuje pacient s VAD. AZZS ČR dodá kontaktní adresy. Každý pacient s VAD
bude vybaven jednotnou identifikační kartou (vzor bude členům AZZS ČR zaslán
implantačním centrem IKEM) s identifikací typu přístroje, jménem a bydlištěm
pacienta, typem přístroje a kontaktem na koordinátora implantačního centra.
Dojde k proškolení pracovníků vzdělávacích a výcvikových středisek – nejvhodnější
forma – instruktážní video.
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Na Dostálových dnech 2014 bude přednesena přednáška k této tématice – indikace,
provedení, neodkladná péče, kazuistika…
4. Fond zábrany škod - příspěvek Mgr. Rostislava Černého, ředitele odboru
bezpečnosti a krizového řízení MZ ČR
Účastníci byli informováni o nutnosti předložit návrh projektu k čerpání prostředků
z Fondu zábrany škod do 31.8.2014. Návrhy budou projednávány na zasedání Komise
FZŠ dne 15.9.2014. Dle Mgr. Černého by se výše prostředků FZŠ mohla pohybovat
v řádu milionů na jednu organizaci. V rámci svého příspěvku dále informoval o
časovém harmonogramu přípravy projektů, jejich schvalování komisí.
Členové VH AZZS se po diskuzi jednomyslně usnesli, že zpracování projektu bude
zadáno poradenské firmě a financováno z prostředků AZZS. Byla definována základní
témata projektu, a to :
 předložení dlouhodobého projektu – 3 roky
 prostředky využít k na opravy vozidel nebo nákupu a obnově OOPP,
event. k nákupu speciálního zásahového vozidla (inspektor řešení
dopravních nehod)
 objem čerpání pro jednotlivé ZZS - dle počtu obyvatel / v návaznost na
čerpání z prostředků na KP /.
Administrace projektu a výběru poradenské firmy se ujal JUDr. Valenta.
5. Kontrola Inspektorátu práce

- diskuze ke zjištěním a závěrům proběhlých

kontrol
Představitelé jednotlivých ZZS informovali o výsledcích a dopadech kontroly
Inspektorátu práce.
ZZS Olomouckého kraje, ZZS Jihomoravského kraje a ZZS Zlínského kraje formálně
a právně bez závad, v ostatních krajích nalezeny očekávané závady resp. pochybení.
Za nejzávažnější (a nejčastější) pochybení dle očekávání nejčastěji označeny 24 a více
hodinové směny lékařů. Dále využívání institutu DPČ na služby kmenových lékařů.
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Dále komentovány nesprávně dodržované přestávky mezi směnami, překračování
počtu přesčasových hodin, vedení evidence přesčasové práce a placení pohotovosti
mimo pracoviště. MUDr. Mašek uvedl i upozornění kontrolorů na povinnost
zaměstnanců mít u sebe kopii pracovní smlouvy (řešeno na různých ZZS různým
způsobem s ohledem na ostatní legislativu).
Žádná z organizací za zjištěná pochybení nebyla zatím sankcionována.
K závěru kontroly mají povinnost se vyjádřit a navrhnout nápravná opatření ZZS
Kraje Vysočina a ZZS Pardubického kraje.
Závěr diskuse k problému: Absolutní nedostatek kmenových lékařů a počínající
nedostatek externích pracovníků v řadě regionů neumožnuje nápravu přijetím
opatření, která by neodporovala stávajícímu znění ZP, pokud by nedošlo k radikální
redukci počtu lékařských posádek, což je nežádoucí jak z důvodů profesních, tak
z důvodu dodržení rámce PPP, zákona a vyhlášky o ZZS. Pokud nedojde k úpravě
legislativy a budou striktně dodržována veškerá opatření uložená stávajícími předpisy,
hrozí postupný přechod na paramedický systém, který však není ani odborně, ani
legislativně připraven.
Předseda AZZS ČR je pověřen sestavením dopisu na MZ ČR a MPSV s návrhy
opatření k odstranění těchto problémů. Problematika bude též předložena poslancům
zdravotního výboru Parlamentu ČR a Asociaci krajů. Diskutován byl návrh MUDr.
Svobody na doplnění § 53 zákona č. 361/2003 Sb. odst. 3) a 5) nebo doplnění
Zákoníku práce (ve stejném znění jako § 53 zákona o služ. poměru). K řešení situace
by výrazně přispělo vybudování sítě urgentních příjmů.
MUDr. Slabý osloví MZ ČR a AK ČR s odkazem na zjištění kontrol a požádá o
součinnost při řešení problému.
6. Vykazování cizinců na LZS
V souvislosti s dotazem MUDr. Brabcové MZ ĆR vyzval MUDr. Slabý účastníky
k prověření způsobu vykazování cizinců ošetřených leteckou záchrannou službou
z důvodů jejich evidence MZ ČR a řešení plateb za vrtulník
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7. Seznam výkonů
Předseda informoval účastníky o schválení nových kódů Pracovní skupinou pro tvorbu
Kód 06715
Přednemocniční neodkladná péče, sledování a transport pacienta zdravotnickým
záchranářem nebo všeobecnou sestrou se specializaci v ARIP á 15 min

– setkávací

systém.
Kód 06176
Telefonicky asistovaná první pomoc
Kultivace výkonů
MUDr. Slabý bude pokračovat v jednáních s MZ ČR ve věci přijetí novelizace
vyhlášky. Unie zaměstnavatelských svazů v rámci sezení sekce zdravotnictví vyvolá
jednání s MZ ČR v této věci. Slib MZ ČR přidat do segmentu ZZS více finančních
prostředků může být naplněn především prostřednictvím úhrad od ZP.
Dohodovací řízení
Jednání Dohodovacího řízení se dne 25.6.2014 účastní MUDr. Slabý, Ing. Filová a
MUDr. Houdek. Na rok 2015 bude navrhována výše bodu na 1,12 Kč. Ve stejné
sestavě pak proběhne i závěrečné kolo DŘ.

8. Cena AZZS ČR
Všichni přítomní účastníci souhlasili s nominací jednoho zástupce za ZZS, přičemž se
nemusí jednat pouze o zdravotnické pracovníky. Termín pro zaslání nominací se
stručným popisem MUDr. Slabému byl stanoven na 15.9.2014. Po domluvě s MUDr.
Ticháčkem bude předávání cen AZZS ČR součástí programu konference Dostálovy
dny (7.-9.10.2014). Ocenění pracovníci obdrží diplom a odznak AZZS ČR.
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9. First Responder
MUDr. Slabý informoval členy o snaze prostřednictvím MŠMT akreditovat kurz First
Responder. Na základě pokynu MZ ČR a ve spolupráci s Odbornou společností
urgentní medicíny a medicíny katastrof ČLS JEP bylo zahájeno jednání s MŠMT o
akreditaci kurzu, která v konečném důsledku není možná. MŠMT nabízí k akreditaci
pouze rekvalifikační kurzy, s hodinovou dotací, které navrhovaný kurz nesplňuje.
Následně bylo zjištěno, že

v ČR

existuje

společnost

s akreditací

(Rescue

training). Přítomní účastníci se shodli, že stávající situace a školení First Responderů
je vcelku bezproblémová a pouze v případě potřeby by mohla být se zmíněnou
společností navázána spolupráce.
10. IOP – 11. výzva
Představitelé jednotlivých ZZS informovali a komentovali stadia projektu, ve kterých
se v současné době nacházejí.
Nejdále v projektu 11. výzvy dospěla ZZS Ústeckého kraje. ZZS Karlovarského kraje
a ZZS Jihomoravského kraje a Plzeňský kraj mají zakázky dodány. Ostatní ZZS jsou
ve fázi probíhajících výběrových řízení nebo u zpracování a připomínkování studií
proveditelnosti

(ZZS

Pardubického

kraje).

Situaci

značně

komplikuje

a

znepřehleduje stav, ve kterém se ZZS nachází celorepublikově, tzv. střecha.
11. IOP – 23. výzva
Převážná většina ZZS je ve stadiu připomínkování studií proveditelnosti. Účastníci si
předali informace o záměrech jednotlivých ZZS na využití prostředků z dotací a to ve
formě pořízení vybavených sanitních vozidel, tabletů, GPS a kamerových systémů, EHealth propojení se zdravotnickým zařízením, lehátka, přístroje pro nepřímou srdeční
masáž, atd.
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Ing. Hnátková (ZZS Karlovarského kraje) upozornila na problematiku globální
homologace – podvozek typu C.

12. Financování krizové připravenosti
MF ČR dosud nevydalo rozhodnutí o registraci investičních akcí pro rok 2014!
Z tohoto důvodu nelze vypisovat VZ a u některých hrozí, že nebude možné je v roce
2014 realizovat z časových důvodů !!!/ ZZS JčK, ZZS KHK/. Výběrová řešení
vypsaná na základě informace MZ ČR z počátku roku bude nutno zrušit a vypsat
nová! Prostředky na neinvestiční akce jsou čerpány průběžně.

13. Různé
a) „Špinavá bomba“ – pracovní schůzka na MV-GŘ HZS ČR 18.6.2014 – za AZZS
ČR se účastní zástupce ZZS Královéhradeckého kraje – Mgr. Karel Kouba, DiS.
b) MUDr. Mašek informoval o jednání zástupců AČR a složek IZS dne 5.6.2014
v Dobrušce a předal zápis Mgr. Karla Kouby.
c) MUDr. Slabý a MUDr. Zika se účastnili dne 27.5.2014 jednání komise MZ ČR,
kde byl schválen pro lékaře oboru UM + MK základní kmen a studijní program.

MUDr. Marek Slabý
předseda AZZS ČR
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