Zápis z jednání VH AZZS ČR č. 2/2012
Zapsal a

Datum a místo:

Michaela Málková

23.5.2012 Jihlava

Zápis ověřil
MUDr. Slabý
Ing. Filová
MUDr. Deyl
MUDr. Ija Deyl – ZZS Ústeckého kraje
Ing. Vladislava Filová – ZZS kraje Vysočina
Ing. Milan Klusák, MBA – ZZS Jihomoravského kraje
MUDr. Jiří Mašek – ZZS Královéhradeckého kraje
MUDr. Ivo Mareš, MBA – ZZS Olomouckého kraje
MUDr. Marek Slabý – ZZS Jihočeského kraje
MUDr. Roman Sviták - ZZS Plzeňského kraje
MUDr. Pavel Svoboda - ZZS Pardubického kraje
MUDr. Roman Sýkora – ZZS Karlovarského kraje
JUDr. Josef Valenta – ZZS Zlínského kraje

Omluveni :
MUDr. Roman Gřegoř - ÚSZS Moravskoslezského kraje
MUDr. Martin Houdek - ÚSZS Středočeského kraje
Bc. Stanislav Mackovík- ZZS Libereckého kraje
Téma:
1. Předložení a schválení programu jednání VH AZZS ČR
- program schválen 9 hlasy.
2. Zpráva o stavu hospodaření AZZS k 21.5.2012
-

stav finančních prostředků na běžném a spořícím účtu k 29.2.2012
zůstatek na běžném účtu k tomuto činí Kč 193.582,90
zůstatek na spořícím účtu Kč 1 002 696,21
finanční prostředky na bankovních účtech celkem Kč 1 196 279,11

3. Projekty Unie zaměstnavatelských svazů
-

prodloužení projektu do konce roku
zapojeným organizacím (ZZS Vysočina, ZZS Pak) zaslán ke zvážení návrh
nových aktivit – odborný jazykový kurz, audit personální agendy

4. Smlouva s Horskou službou
MUDr. Slabý – z jednání vyplývá, že pracovníci Horské služby (financována Ministerstvem pro
místní rozvoj) budou poskytovat odbornou první pomoc – prezentováni jako first respondeři.
Vzorová smlouva vypracovaná pracovníky HS a připomínkovaná dr. Slabým byla rozeslána ZZS
k připomínkám do 31.5.2012.
MUDr. Mašek – doporučuje do smlouvy zapracovat reakční časy, což bylo již v minulosti
aplikováno, doplnit podmínky na vzdělávání od ZZS případně doplnění zdravotnického materiálu
a techniky při společném zásahu.
MUDr. Mareš – doporučení – případné využití objektů HS pro potřeby ZZS
MUDr. Sviták – dodatek ke smlouvě vzdělávání – 12 hodin teorie, 8 hodin praxe
MUDr. Deyl – vzdělávání složek IZS v zákoně
Závěr: jednotlivé ZZS zašlou stávající smlouvy, připomínky a žádoucí prvky budou zapracovány
do nové smlouvy a tato projde připomínkovým řízením AZZS a HS.

5. Smlouvy s poskytovateli intenzivních transportů
Někteří zřizovatelé mají tendenci nařídit, že bude ZZS dělat jen to, co je povinna dělat ze zákona –
sekundární transporty dány do doplňkové činnosti. Všeobecně však platí názor, který je v souladu
s výkladem MZ ČR, jenž byl zaslán na žádost AZZS ČR 27.3.2012.
ZZS provedou registraci přepravy pacientů neodkladné péče a zřizovatel ji zařadí do hlavní činnosti
ZZS. Nasmlouvání dalších poskytovatelů pak závisí na registrujícím orgánu a jednotlivých ZZS.

6. Diskuze o zdravotnických zákonech na půdě 1.LF UK dne 1.6.2012 – jako zástupce za AZZS
jmenován MUDr. Deyl – všechny připomínky do 30.5.2012.

7.

-

duplicitní výjezdy na výj. základnách o jedné posádce.

-

předání pacienta prokazatelná písemná forma vs. elektronická forma.

-

připomínky k sociálnímu programu navrhovanému Dr. Štětinou – nutno osobně projednat
s předkladatelem.

Problematika Zákoníku práce – bohatá diskuze – navyšování nákladů, atd.

8.

Dohodovací řízení a jednání na Pracovní skupině pro tvorbu úhradové vyhlášky na MZ ČR
Zohlednění dlouhodobě vysokých cen PHM – návrh koeficientu v polovině roku 2012 – jednání
s MZ Změna kalkulačních listů na rok 2013 - probíhá jednání se ZP a MZ - návrh bude
předložen na jednání Pracovní skupiny 31.5.2012. V obou těchto bodech těsná spolupráce
s Asociacemi dopravců.
Vyhověno žádosti o vytvoření nového kódu pro Conoxii bude projednáno na jednání Pracovní
skupiny 31.5.2012. Medicinální kyslík (Conoxia) - zažádáno o zařazení léčivého přípravku do
číselníku, jednání o navržené ceně 450,- Kč – typ PLP, kód 0125142. Položka není v číselníku
hrazených, ale registrovaných PLP.
Ceny sanitních vozidel pro jednání se ZP– dopracovat tabulku – průměrné ceny sanitních vozidel,
zástavby bez přístrojů s nosítky - údaje zaslat předsedovi pro jednání se zdravotními
pojišťovnami do 30.5.2012.
Dohoda o provedení práce pro Ing. Pavlíkovou – zpracování podkladů pro jednání se ZP a MZ
ČR - hodinová sazba 150,- Kč. Jednomyslně schváleno všemi přítomnými.

9. Právní aspekty plnění cerebrovaskulárního programu – novelizace Věstníku o směrování - právní
odpovědnost ZZS.
10. SPIS
Za období 1.4.2012 – 30.6.2012 – úhrada FN Brno ve výši Kč 15 000,-.
Navrženo, že Kapitol uhradí SPIS FN Brno - jednotlivé ZZS dostanou smlouvu s FN Brno - nelze
provést - v rozporu se Stanovami AZZS ČR.
FN Brno musí fakturovat každé ZZS zvlášť poměrnou částku - předseda AZZS projedná
s koordinátorem SPIS PhDr. Humplem.
Doporučení přijmout sponzorský dar za AZZS od Kapitolu ve výši 15.000,- na úhradu SPIS.
11. Problematika navyšování mezd rozhodnutím zřizovatele
Doposud mzdy částečně navýšeny na ZZS Olomouckého kraje a na ZZS Plzeňského kraje na základě
nařízení zřizovatele, který poskytl na toto navýšení finanční prostředky.
Ostatní ZZS projednávají jednotlivě se svými zřizovateli.
12. Plán plošného pokrytí
Probíhá jednání se zřizovateli, porovnávání metodiky ( není určena MZ ČR)
Předpokládané budování nových základen
ZZS Jihočeského kraje – 2-3 nové základny
ZZS Pardubického kraje – 1 nová základna

ZZS kraje Vysočina – v plánu 2 nové základny
ZZS Ústeckého kraje – 1 nová základna
ZZS Zlínského kraje – 4 nové základny

Dojezdová doba 20 min. – splněno
ZZS Olomouc, ZZS KHK, ZZS JMK

13. Úkol pro předsedu AZZS – vyhledat právní kancelář pro spolupráci s AZZS.
14. Pojištění odpovědnosti - jednotliví členové zašlou JUDr. Valentovi.
15. Problematika negativní reversu – NLZP - oslovení právníka, vytvoření jednotného dokumentu pro
celou ČR.
16. Problematika nemajetková újmy ve vztahu k poskytování péče - významný důraz na úplnost a
kvalitu zdravotnické dokumentace.
17. Mezikrajská spolupráce - vzorová smlouva o spolupráci – bezúplatná
18. Lékař s odbornou způsobilostí – vyhl. 99/2012 Sb. příloha 6
19. Podpora memoranda odborných společností o budování urgentních příjmů v ZZ
20. Zařazení do základního oboru UM – dopis Dr. Šeblové na MZ ČR
21. Jazykový kurz v SRN – do konce května nahlásit účastníky – 9 zájemců PK, 1 Jčk, 1 KV
22. Mezistátní smlouva SRN- ČR - jednání v Berlíně – za AZZS ČR MUDr. Slabý – podána zpráva
Dne 18.6.2012 – jednání o rámcové smlouvě (jako delegát jmenován MUDr. Deyl) – ZZS u
primárního výjezdu dle legislativy naší země na území Německa – uznání vzdělání, atestací,
modelová smlouva i pro další státy.
23. Různé

V Jihlavě 23.5.2012
MUDr. Marek Slabý
předseda AZZS ČR

