Zápis z jednání VH AZZS ČR č. 2/2013
Zapsal a

Datum a místo:

Michaela Málková

25.6.2013 Jihlava

Zápis ověřili
MUDr. Slabý
Ing. Filová
MUDr. Deyl
Přítomni:
MUDr. Ilja Deyl – ZZS Ústeckého kraje
Ing. Vladislava Filová – ZZS Kraje Vysočina
MUDr. Roman Gřegoř – ZZS Moravskoslezského kraje
MUDr. Martin Houdek - ZZS Středočeského kraje
Ing. Naděžda Knězková – ZZS Jihomoravského kraje
MUDr. Ivo Mareš, MBA – ZZS Olomouckého kraje
MUDr. Jiří Mašek – ZZS Královéhradeckého kraje
MUDr. Marek Slabý – ZZS Jihočeského kraje
MUDr. Roman Sviták - ZZS Plzeňského kraje
MUDr. Roman Sýkora, Ph.D. – ZZS Karlovarského kraje
JUDr. Josef Valenta – ZZS Zlínského kraje
Omluveni :
Ing. Milan Klusák, MBA – ZZS Jihomoravského kraje
MUDr. Pavel Svoboda - ZZS Pardubického kraje
Bc. Stanislav Mackovík- ZZS Libereckého kraje
1. Program jednání VH AZZS ČR
Rozeslán e-mailem dne 24.6.2013, akceptován bez připomínek a doplnění.
2. Zpráva o stavu hospodaření AZZS ČR
Členové AZZS jsou vždy začátkem měsíce podrobně informováni o hospodaření
AZZS ČR a zůstatcích na zřízených bankovních účtech.

Roční příspěvek ve výši 20.000,- Kč schválený VH AZZS ČR na jednání dne
12.3.2013 byl uhrazen v termínu do 30.6.2013 všemi členskými organizacemi.
3. Financování krizové připravenosti
Rozsáhlá diskuze o účelném využití prostředků z dotace na krizovou připravenost.
Dotace pro tento rok poskytnuta jako neinvestiční, viz. tisková zpráva MZ ČR
dostupná na :
http://www.mzcr.cz/dokumenty/dotace-mz-pro-zdravotnicke-zachranne
sluzby_7724_1.html
Seznam položek v plánu čerpání rozeslaný MUDr. Slabým členům AZZS dne
29.4.2013.
Členové AZZS navrhují sjednotit své požadavky a oslovit své zřizovatele s žádostí o
schválení a pokyny k čerpání dotace (čerpání v rámci celého roku?).
Členové AZZS pověřují předsedu vést takové jednání s MZ ČR. Dořešit čerpání
dotace v budoucnosti.
MUDr. Deyl ve svém příspěvku seznámil členy s korespondencí, která je zaměřena na
výklad legislativy (zákon o ZZS vs. zákon o rozpočtových pravidlech) čerpání dotace
na krizovou připravenost. Po dohodě bude e-mailem rozesláno členům AZZS
k využití.
Diskutovaná využití dotace:
o zdravotnický materiál v sanitních vozidlech
o OOPP
o Vzdělávací akce v rámci krizové připravenosti – uzavřeny DPP
(Dostálovy dny)
o AED pro First Responders
o Software – simulace mimořádné události (MUDr. Chocholouš)
o 1 pracovník operačního střediska hrazen z dotace pro krizovou
připravenost – objektivně by mělo být financováno ze dvou zdrojů.

4. IOP
Diskuze o prodloužení programu IOP do července 2013, střecha do konce roku 2014.
Nepotvrzená informace – ověřenou získá a rozešle Ing. Filová od pana Pavlince.

MUDr. Sýkora upozornil na záruční a pozáruční servis – doporučuje soutěžit
současně.

5. Dohodovací řízení o ceně bodu
Předseda AZZS ČR seznámil členy s jednotlivými kroky dohodovacího řízení.
Informoval členy o požadavku na oddělení segmentu dopravy zaslanému na MZ ČR.
Požadavku však nebylo vyhověno.
Diskuze o ceně bodu. Pro příští rok bude navrhována hodnota bodu na 1,15 Kč,
kompromis je 1,12 Kč, nedohoda 1,10 Kč.
Souběh lékař nelékař
Předseda AZZS ČR pověřen členy k jednání o zrušení souběhu RV. Zmíněn rozpor
s metodikou – v Jihočeském kraji nejsou akceptovány jízdy RV delší než 40 km.
Cílem je získat jednotnou metodiku pro všechny ZZS.

Kód dispečera
Předseda AZZS ČR je pověřen členy AZZS k jednání o kódu dispečera. Řízení
operačních skupin – calltaker – prosadit do výkonu čas strávený vyřízením výzev.
Jednalo by se o paušální výkon.
Vymezení lze dobře specifikovat dle kalkulace. Kalkulace by měla vycházet z:
o
o
o
o
o

Přijetí výzvy do vyslání - 2 minuty
Požadavek na personální obsazení operačního střediska
Počet řešených událostí
Počet přijatých hovorů
Počet výjezdů

MUDr. Gřegoř vytvoří přehledovou tabulku, MUDr. Slabý ukončí připomínkové
řízení.
Závazek zpracovat kalkulační list do konce měsíce listopadu, aby změna proběhla od
příštího roku.

Kalkulace na Supreme masku
Požadavek na změnu – masky v současnosti hrazené se používají v nemocniční péči,
ale pro přednemocniční péči nejsou vhodné, členové AZZS požadují zařazení do
ZULP Supreme masky.
Prohlídky zemřelých
Diskuze o běžné praxi v jednotlivých regionech.
Výkon 9527 nelze vykazovat souběžně s 97111.
Smlouvu s Krajským úřadem na ohledání má uzavřena ZZS Karlovarského kraje.
Výběrové řízení na koronera probíhá ve Středočeském a Jihočeském kraji.
Kód 60
ZZS nemají tento kód nasmlouvaný s výjimkou ZZS Královéhradeckého kraje a ZZS
Olomouckého kraje.
6. Lékaři v PNP
Široká diskuze o nedostatku lékařů v PNP. AZZS dále trvá na zařazení urgentní
medicíny do základních oborů. Předseda AZZS ČR vyzván k dalšímu jednání (resp.
k nátlaku) v řešení této záležitosti s MZ ČR ve spolupráci s odbornou
společností,
tak aby nebylo ohroženo zabezpečení PNP. Problematika úzce souvisí s budováním
urgentních příjmů – opětovně medializovat celou záležitost,
aby
se
otevřela
možnost jejího řešení.
Diskutována možnost zapojení lékařů po kmeni – vyhláška umožňuje, pokud jsou na
základně dvě lékařské posádky, členové AZZS se shodují na potřebě zapojit i tyto
lékaře i pro případ kdy je na základně pouze jedna lékařská posádka – konzultant na
telefonu.

7. First Responders
Vznesen požadavek členů AZZS na jednotné vzdělávání a vyčlenění First Responderů
pouze ze složek IZS.

MUDr. Gřegoř ve svém příspěvku uvedl, že odborná společnost problematiku
vzdělávání First Responderů prodiskutovala a návrh vzdělávání First Responderů
rámcově ukončen. Definitivně bude dořešeno v průběhu prázdnin.
Kurz – dotace 10 hodin

- 5 hodin AED, BLS – mezinárodní platnost
(uznatelnost ZZS KHK)
5 hodin První pomoc

MUDr. Truhlář ( ZZS KHK) zpracovává draft k diskuzi, např. co by měl umět FR,
refresh, atd.)
Legislativní rovina – doporučení zmínit v krizové legislativě jako podzákonnou normu
+ doporučení odborné společnosti.
Cílové skupiny - stávající partneři a složky IZS – vymezení pravidel.
Předseda AZZS ČR je členy pověřen k jednání o vzdělávání First Responderů s MZ
ČR a ostatními institucemi.

8. Různé
Diskuze k zákonu č. 160/2013 Sb. – pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou
provozem vozidla. V zákoně uvedeno, že 15% je určeno pro ostatní složky IZS, ale
není taxativně, určeno kolik získá ZZS.
Předseda AZZS ČR pověřen ke zjištění, zda existuje metodický pokyn pro čerpání
prostředků, dále je pověřen zjistit složení komise (9 členů).
Veřejné zakázky
Diskutován průběh veřejných zakázek na jednotlivých ZZS.

MUDr. Marek Slabý
předseda AZZS ČR

