Zápis z jednání členské schůze AZZS ČR
Zapsal
MUDr. Marek Slabý, MBA

Datum a místo:
13.6.2018, Praha

Zápis ověřili
Ing. Vladislava Filová
MUDr. Ilja Deyl
JUDr. Josef Valenta
Přítomni:
MUDr. Ilja Deyl – ZZS Ústeckého kraje
Ing. Vladislava Filová – ZZS Kraje Vysočina
MUDr. Bc. Pavel Hrdlička – ZZS Plzeňského kraje
MUDr. Martin Houdek – ZZS Středočeského kraje
MUDr. Jan Weinberg, MBA, LL. M. – ZZS Olomouckého kraje
Ing. Milan Klusák, MBA – ZZS Jihomoravského kraje
MUDr. Luděk Kramář, MBA – ZZS Libereckého kraje
MUDr. Marek Slabý, MBA – ZZS Jihočeského kraje
MUDr. Libor Seneta – ZZS Královéhradeckého kraje
MUDr. Igor Paar – ZZS Pardubického kraje
JUDr. Josef Valenta – ZZS Zlínského kraje
MUDr. Mgr. Dita Mlynářová – ZZS hl. města Prahy
Mgr. Miloš Kukačka, DiS. – ZZS Karlovarského kraje
Omluveni:
MUDr. Jiří Smetana – ZZS Karlovarského kraje
MUDr. Roman Gřegoř – ZZS Moravskoslezského kraje
MUDr. Petr Kolouch, MBA – ZZS hl. města Prahy
___________________________________________________________________________

Program jednání členské schůze
Program jednání byl členům AZZS ČR rozeslán e-mailem dne 11.6.2018. Akceptován bez
připomínek a doplnění.
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1. Pracovní skupina pro tvorbu výkonů – MZ ČR
MUDr. Mgr. D. Mlynářová a M. Dvořáková, Ing. Filová– jednání dne 28.6. 2018 na MZČR.
M. Dvořáková rozešle pozvánku.
2. Dohodovací řízení o ceně bodu 2019
Závěrečné jednání DŘ na MZ ČR 19.6. 2018. ČS AZZS udělila plnou moc pro zastupování
MUDr. Mgr. Mlynářové a M. Dvořákové.
3. Rámcové smlouvy se ZP pro rok 2019 a další období
Jednání dne 26.6.2018 v 10.30 hodin na ústředí VZP – účastní se MUDr. Slabý, MBA, JUDr.
Valenta, MUDr. Kramář, MBA, MUDr. Mgr. Mlynářová, M. Dvořáková.
4. Analytická komise VZP
MUDr. Slabý předá výstupy ostatním členům ČS včetně vyžádané spektrální analýzy
od ZP za roky 2014-2018.
5. Rada poskytovatelů ZP
MUDr. Slabý, MBA seznámil ČS s tématy řešenými RP ZP a zúčastní se dalšího jednání na MZ
ČR.
6. Možnost předávání pacientů ZZS do ambulantních zařízení – námět MUDr. Smetana
Zákon č. 374/2011 Sb. definuje pouze spolupráci mezi ZZS a poskytovatelem akutní lůžkové péče.
Možnost předávat pacienta (stupeň naléhavosti 3 a 4) v ambulantních zařízeních, např. v ordinaci
příslušného praktického lékaře, nebo u ambulantního specialisty by vedlo k významnému poklesu
zahlcení nemocničních příjmů a zátěže nemocničního personálu. Z pohledu ZZS by se v řadě případů
zkrátila doba výjezdu a snížily by se tak i náklady ZZS.

Možnost předávání pacientů ZZS do ambulantních zařízení nemůže být pravidlem a nelze
řešit v rámci systému. Je žádoucí dále dodržovat místní zvyklosti a předpokládat, že ZP bude
jako výjimečnou situaci tolerovat. V případě problémů primárně jednání se ZP.
7. Zmírnění požadavků na technické a personální vybavení PZS
Vyhláška č. 99/2012 Sb., příloha č. 9, a vyhláška č. 284/2017 Sb. kladou na provozovatele
protialkoholních záchytných stanic požadavky jak personální, tak i technické, které jsou velmi
obtížně realizovatelné.
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ZZS, které provozují PZS, považují navrhované rozšíření požadavků za kontraproduktivní a
pro skutečnou praxi nepoužitelné. Vzhledem k souladu s názory většiny poslanců ZV PSP (viz
výjezdní zasedání ZV PSP) diskuse ukončena a názor ČS AZZS ČR bude tlumočen kolegům
z PS.
8. Zaměstnávání lékařů s odbornou způsobilostí L2 ve výjezdových skupinách ZZS
Dle vyhlášky č. 99/2012 Sb., příloha č. 6, oddíl 2. 1. existuje možnost, aby ve výjezdové skupině RLP
(rychlé lékařské pomoci) působil lékař s odbornou způsobilostí úrovně L2, ovšem pokud je na dané
výjezdové základně přítomna další výjezdová skupina s lékařem se specializovanou způsobilostí.
V současnosti je ZZS zajišťována převážně výjezdovými skupinami v systému RV-RZP (tzv. setkávací
systém), ke kterému ZZS přistoupily z důvodu nedostatku lékařů. Přítomnost dvou lékařů na jedné
výjezdové základně je snad možná ve velkých městech. V periferních oblastech, jako je např. celý
Karlovarský kraj, směřují ZZS spíš do systému „jeden lékař ZZS v okrese“, byť nikoliv z vlastní vůle,
takže přítomnost dvou lékařů na jedné výjezdové základně je iluzorní.

ČS AZZS ČR s výše uvedenou tezí MUDr. Smetany není v rozporu a vzhledem k tomu, že se ve
stejném duchu záležitostí v současné době zabývá ZV PČR, budou o závěru ČS informováni
jednotliví poslanci ZV a zástupci MZ ČR.
9. Transporty bariatrických pacientů, XXL sanity
Většina ZZS již disponuje vyčleněnými vozidly nebo dovybavuje vozidla samonakládacími
nosítky. Snaha prosadit v rámci odbornosti 799 vlastní kód pro tento typ transportu byla
v minulém týdnu zamítnuta v rámci projednávání v PS pro tvorbu výkonů.
10. Pilotní projekt - spolupráce s agenturami domácí péče – MUDr. Seneta
Prezentace zkušeností z KHK, kde je v současné době tento systém ve zkušebním provozu.
Účel opatření je jednoznačně zaměřen na snížení počtu „neindikovaných výjezdů ZZS“, které
v podstatě suplují LPS nebo domácí péči u chronicky nemocných pacientů, kteří nemají
možnost kontaktu s ambulantním či lůžkovým zařízením a řeší problém prostřednictvím ZZS.
ČS AZZS ČR bere na vědomí, diskutuje právní i praktické aspekty.
11. Návrh edukačního letáku pro dopravní společnost Arriva
Prezident AZZS informuje ČS o návrhu společnosti umístit informační letáky o první pomoci
do autobusů. ČS bere na vědomí a pověřuje prezidenta k dalšímu jednání.
12. Letecká záchranná služba – aktuální informace
Prezident informuje ČS o jednáních v PS a na MZ ČR. Dále předána informace o práci a
složení expertní skupiny pro LZS a předání výstupů premiérovi, ministrovi zdravotnictví a
náměstkovi ministra pro ZP. Prezident bude informovat i AK ČR za účelem další spolupráce
s expertní skupinou.
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13. Mezikrajské transporty pacientů ze zdravotnického zařízení jednoho kraje do místa
bydliště v jiném kraji
Nadále platí doporučený postup ve smyslu transportu „od sebe“. Vzájemná dohoda
zúčastněných ZZS může tento postup ad hoc modifikovat dle aktuální dostupnosti pozemní,
případně letecké výjezdové skupiny LZS určené pro transport.
14. Návrh premiéra na výsluhy pro NLZP, navýšení směnného příplatku sestrám
v nemocnicích až na 7 tis Kč a plošné navýšení platů ve zdravotnictví o 10%.
ČS předpokládá, že jakmile bude některé významné skupině ve zdravotnictví přiznán např.
zásadně vyšší příplatek za směnnost, bude jej logicky požadovat i odpovídající skupina
zaměstnanců v ostatních segmentech a nebude-li jim vyhověno, hrozí odchody a přelévaní
mezi ZZ, čímž dojde následně při posílení jednoho segmentu k oslabení segmentu jiného, což
může ohrozit následně poskytování ZP v dalších segmentech zdravotnictví. Současně je
jasné, že pokud by došlo k navýšení zvláštních příplatků a současně platů, byť i o méně než
slibovaných 10%, znamená to pro každou ZZS navýšení osobních nákladů v řádu desítek
milionů Kč. Toto navýšení však nebude možno ani z 1/3 kompenzovat zvýšenými příjmy od
ZP (jejich výši určuje výsledek DŘ na rok 2019) Nebude-li následovat přímý transfer
finančních prostředků ze státního rozpočtu do krajských rozpočtů, bude mít toto navýšení
v plné výši dopad na krajské rozpočty, které jsou hlavním zdrojem financování ZZS. O situaci
bude informována Asociace krajů ČR a prezident je pověřen k projednání situace s MZ ČR,
Odborovým svazem ve zdravotnictví a poslanci zdravotního výboru Parlamentu ČR.
15. Cena AZZS ČR 2018 a dále
Všichni členové ČS AZZS ČR považují Cenu AZZS ČR za vysoce žádoucí projev ocenění
pracovníků ZZS za jejich vysoce odbornou a výbornou práci v terénu, stejně jako jejich
nasazení při budování systému nebo administrativní, logistické a technické podporu
systému, která vysokou odbornost v provádění PNP umožňuje. Z tohoto důvodu bude
pokračovat udílení ceny AZZS ČR i v dalších letech ve stejném formátu a za spolupráce
SUMMK ČLS JEP. Prezident AZZS ČR je pověřen k zajištění odznaku a diplomů pro cenu AZZS
ČR na období dalších 5 let. Jednotliví ředitelé předají jména, fotografie a krátkou prezentaci
jednotlivých nominovaných pracovníků za rok 2018 do 30.8.2018 Mgr. Málkové.
(Bude-li nominována skupina, obdrží pouze jednu cenu).
16. Oslavy 100. výročí vzniku republiky, Praha 23.-28.10.2018
100. výročí ČSR – slavnostní přehlídka na Evropské třídě v Praze 28. října ve 13-14 hodin.
Koordinátorem za AZZS ČR byl jmenován Mgr. Michal Petrus HMP, který bude komunikovat
s MUDr. Slabým.
Ve dnech 23-25. října – proběhne v Bechyni nácvik řidičů vozidel na přehlídku.
27. října – příjezd účastníků přehlídky do Prahy – dvoučlenná posádka, jednotný ústroj.
prapory pouze ZZS, které již mají (celkem 8).
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17. Plaketa Za záchranu života – návrh doc. Jukl, prezident ČČK
Návrh prezidenta ČČK vzat na vědomí, vyjádřeno souhlasné stanovisko s filozofií plakety.
18. Publikace sanitky
Publikace je rozpracována, probíhá editace textu a v současné době se jedná o znění smluv
se sponzory ve smyslu Grada – sponzor a Grada – AZZS ČR.
19. Kiss Sharp
Vzhledem k ke změnám ve společnosti O2 došlo k prodloužení doby realizace, zájem dále
trvá, nyní dokončení SČK, déle JK, PK a KVK. Souběžně na jiné platformě MSK.
Komunikace Prezident AZZS ČR – O2 předpokládá svolání pracovní skupiny k harmonogramu
práce a upřesnění dalších aspektů. Přejmenování projektu na O2–SOS.
20. Různé
AZZS ČR upozorňuje na kritický nedostatek zdravotnického personálu včetně smluvních
lékařů v oblasti sociální péče a pověřuje prezidenta k jednání s MZ o posílení zdravotního
personálu a navýšení úhrad od ZP v této oblasti.
ČS AZZS ČR upozorňuje na kritickou situaci v čerpání investičních prostředků pro krizové
řízení – hrozí, že investiční prostředky na krizovou připravenost z roku 2017 bude možno
čerpat až v roce 2020 nebo později, což narušuje strukturu krajských rozpočtů a znemožňuje
jednotlivým ZZS predikovat korektně plány investic, odpisové plány atd. – prezident
zmocněn upozornit náměstka ministra zdravotnictví, prof. Prymulu na tento problém.
Problematika Putovní Pražské 155 – organizace a financování.
Smlouvy o mezikrajské spolupráci – kraje.
Bezpečná sanita – referát ředitelů ZZS zapojených do projektu.
Použití světelných výstražných zařízení v souvislosti s výkonem zvláštních povinností.

MUDr. Marek Slabý, MBA
prezident AZZS ČR
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