Zápis z jednání členské schůze AZZS ČR
Zapsal

Datum a místo:

MUDr. Marek Slabý, MBA

9.11.2016 Jihlava

Zápis ověřili
Ing. Vladislava Filová
MUDr. Ilja Deyl
MUDr. Roman Gřegoř
Přítomni:
MUDr. Ilja Deyl – ZZS Ústeckého kraje
Ing. Vladislava Filová – ZZS Kraje Vysočina
MUDr. Vladimír Hadač – ZZS Libereckého kraje
MUDr. Pavel Hrdlička - ZZS Plzeňského kraje
MUDr. Petr Hubáček, MBA, LL. M. – ZZS Olomouckého kraje
MUDr. Roman Gřegoř – ZZS Moravskoslezského kraje
MUDr. Martin Houdek - ZZS Středočeského kraje
MUDr. Petr Kolouch, MBA – ZZS hl. města Prahy
MUDr. Jiří Mašek – ZZS Královéhradeckého kraje
.MUDr. Marek Slabý, MBA – ZZS Jihočeského kraje
MUDr. Pavel Svoboda - ZZS Pardubického kraje
MUDr. Roman Sýkora, Ph.D. – ZZS Karlovarského kraje
JUDr. Josef Valenta – ZZS Zlínského kraje
Ing. Naděžda Knězková, MBA – ZZS Jihomoravského kraje (zmocněna ředitelem k hlasování)
Host:
Ing. Filip Maleňák
JUDr. Renata Korečková
Ivan Novák

1. Program jednání členské schůze
Program jednání byl členům AZZS ČR rozeslán e-mailem. Akceptován bez připomínek a
doplnění.
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1. Slavnostní uniforma pro pracovníky ZZS
Prezentace provedena Ivanem Novákem , tiskovým mluvčím ZZS KHK a tiskovou mluvčí ZZS JMK.
Prezentovány 2 vzorky oděvů pro muže a ženy, které byly konzultovány s p. Ladislavem Špačkem,
který vyslovil s vhodností této varianty oděvů souhlas. Předpokládané využití pro slavnostní
příležitosti, tiskové mluvčí a management jednotlivých ZZS, zejména při vystupování společně
s ostatními složkami IZS. Po bouřlivé diskusi o pokračování práce na tomto typu oděvu vyslovilo 8
členů souhlasné stanovisko, 5 členů se zdrželo, 1 člen proti.

2. Aplikace Záchranka – prezentace Ing. Maleňák
Prezentována funkcionalita příjmu nouzových zpráv, rozšíření pro neslyšící, databázi AED, předávání
zpráv Horské službě a přesah do zahraničí (akcent na spolupráci ČR - Rakousko). Vzhledem ke
změnám struktury partnerů a sponzorů tvůrce aplikace a přeměnu struktury podniku na neziskovou
organizaci Aplikace záchranka , z.ú. byla požádána AZZS, aby se stala odborným partnerem projektu.
Dr. Slabý pověřen uzavřením smlouvy o partnerství, která bude platnou po schválení všemi členy
AZZS ČR. Návrh smlouvy zpracuje Ing. Maleňák. Dr. Slabý současně osloví s návrhem partnerství i
SUMMK ČLS JEP.
Schváleno všemi 14 členy.

3. Elektronická dokumentace – právní problematika – JUDr. Renata Korečková
Prezentace rizik a problémů zdravotnické dokumentace v době přechodu na elektronickou formu.
Diskuse na téma konflikty s legislativou, vřazení povinných formulářů do informačního systému
jednotlivých ZZS.

4. Problematika negativního reverzu
Široká diskuse o právních aspektech a obsahu negativního reverzu. Potvrzeno, že negativní reverz je
oprávněn sepsat s pacientem zdravotnický pracovník nikoli pouze lékař jako v minulosti (v rámci
svých kompetencí). Závěrem vysloven požadavek na zpracování jednotného formuláře. Dr. Slabý
pověřen se souhlasem MUDr. Koloucha, aby požádal o vytvoření jednotného formuláře negativního
reverzu včetně metodik ke správnému vyplnění JUDr. et MUDr. Ditu Mlynářovou (ZZS HMP a ZZS
SČK). Formulář bude vytvořen tak, aby bylo možno používat jej ve všech informačních systémech ZZS
v ČR. Metodika bude předána po zpracování všem členům AZZS ČR.
Schváleno všemi 14 členy.
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5. Hospodaření AZZS ČR v roce 2016
Prezident AZZS ČR předložil členské schůzi přehled hospodaření za rok 2016 a výhled hospodaření na
rok 2017. Podrobný rozpis jednotlivých položek byl zaslán všem členům e-mailem administrativní
pracovnicí AZZS ČR.
Schváleno všemi 14 členy.

6. Schválení členského příspěvku jednotlivých ZZS na rok 2017
Po rekapitulaci nákladů na provoz za roky 2015 a 2016 navyšuje členská schůze členský příspěvek na
25 tis. Kč ročně s platností od 1.1.2017. Odeslání členského příspěvku na účet AZZS ČR bude
provedeno do 30.6.2017.
Schváleno všemi 14 členy.

7. Schválení odměn pro prezidenta, administrativu na rok 2017
Členská schůze navrhuje odměnu prezidenta AZZS ČR ve výši 120 tis. Kč
(vyplatí Bc. Málková v termínu únor 2017 – 60 tis. Kč, září 2017 – 60 tis. Kč).
Schváleno 13 členy, 1 člen se zdržel.
DPP administrativa (Bc. Málková) 220,- Kč/hodina (navýšení 10 %).
DPP webové stránky (Bc. Kafková) 165,- Kč/hodina (navýšení 10 %).
DPP pojišťovny (pí. Dvořáková) 165,- Kč/hodina (navýšení 10 %).
Schváleno všemi 14 členy.

8. Členský poplatek UZS
Členský poplatek na rok 2017 v UZS určen na 45 tis. Kč.
Schváleno všemi 14 členy.

9. Cena AZZS ČR
Schválen průběh předávání cen za rok 2016 s výhradami k rozšíření z jednoho zástupce ZZS na více.
Dále bude předávání probíhat ve stejném formátu jako doposud, pokud bude cena udělována více
osobám, bude se vždy vztahovat udělení k jedné události (výjezd posádky RZP/RLP apod.). Odmítnuto
udělení širšímu kolektivu.
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10. Problematika Letecké záchranné služby v ČR v roce 2016 a výhled do dalších let
Široce diskutována problematika veřejné zakázky na provozovatele vrtulníků LZS v letech 2017 až
2020. Informace prezidenta a členů výkonné rady o společných dopisech odeslaných MZ ČR a
sdělovacím prostředkům. Komentovány nepřesnosti v mediální prezentaci problematiky a
nedostatečná komunikace ústředních orgánů s jednotlivými kraji a zejména jednotlivými
záchrannými službami. Jednotliví zástupci ZZS, kde dochází k výměně provozovatele podávají
podrobné informace o průběhu výměny v jejich krajích, ukazuje se jednoznačná obava o bezpečnost
dalšího provozu a v této chvíli lze předpokládat, že časová tíseň může způsobit zásadní problémy
v zahájení provozu s novým provozovatelem vrtulníků (nelze vyloučit ani dočasné pozastavení LZS).
Výše uvedené tedy členská schůze shrnuje do tohoto prohlášení respektive stanoviska:
-

Členská schůze AZZS na základě vyhodnocení nejaktuálnějších informací o situaci na
jednotlivých základnách LZS a informací obdržených od MZ ČR jako zadavatele veřejné zakázky
na provozovatele vrtulníků pro LZS v letech 2017-2020 konstatuje, že na základnách LZS, kde
dojde na základě výsledku veřejné zakázky k výměně provozovatele, nebude možné díky
neukončenému tendru zajistit od 1.1.2017 odpovídající bezpečnost, kvalitu a rozsah této
služby. V některých krajích hrozí i přechodné přerušení poskytování LZS.

Schváleno všemi 14 členy.

11. Vyhláška 240/2012 Sb. – prováděcí vyhláška k zákonu o ZZS
Navrženo doplnění o paragrafy týkající se psychosociální intervenční služby, případně další náležitosti
týkající se ZZS – návrhy dodají jednotliví členové do poloviny prosince 2016.

12. Integrované operační programy
Diskutováno čerpání jednotlivými členy ve smyslu rozsahu a výše čerpaných prostředků. Jednotlivý
členové zašlou do jednoho týdne prezidentovi AZZS tabulku čerpání evropských prostředků od roku
2010, tato bude zveřejněna na webu AZZS.
Schváleno všemi 14 členy.

13. Jednání s odborovou organizací
Prezident AZZS se zúčastní jednání sekce ZZS Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR dne
15.11.2016 v Praze. Členská schůze AZZS ČR souhlasí s návrhem prezidenta a podporuje změnu
katalogu prací a změnu platové třídy ze 7 na 8 u řidičů vozidla ZZS.
Schváleno všemi 14 členy.
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14. Různé
a) AZZS ČR projednala změny ve vyhlášce o vzdělávání zdravotnických pracovníků včetně
připomínek SUMMK se kterými souhlasí.
b) AZZS ČR projednala navýšení platů zdravotnických pracovníků o 10 % od 1.1.2017
v souvislosti s navýšením úhrad od zdravotních pojišťoven a úhradovou vyhláškou. Na
základě memoranda MZ ČR a AK ČR z 21.9.2016 by však mělo dojít k navýšení hodnoty bodu
nikoli na 1,13 ale na 1,30 až 1,50 Kč, neboť navýšení schválené v úhradové vyhlášce na rok
2017 pokrývá toto navýšení cca z 20 %. Prezident pověřen upozorněním MZ ČR na tuto
situaci.
c) Členská schůze projednala záměr ZZS HMP na změnu struktury pražské 155 na převedení této
metodicko výcvikové akce na krajský formát (každý rok organizuje jiný kraj) pod záštitou a ve
spolupráci vzdělávacích výcvikových středisek členů AZZS.
d) ČS projednala společný tlak na dodavatele MZD a EKP (8 ZZS) na řádné plnění podmínek
jednotlivých tendrů.
e) Elektronická spisová služba cca polovina ZZS, externí archiv 0. Výměna zkušeností.
f) ČS projednala nabídku ZZS LK na „Kartu vozidla“.
g) ČS projednala požadavek na zavedení pánevního fixátoru do ZUM – řeší prezident.
h) ČS informována o přehlídce zdravotní techniky ke 100. výročí založení ČR v roce 2018.
i)

MUDr. Pavel Hrdlička (ředitel ZZS PK) a MUDr. Jiří Mašek (ředitel ZZS KHK) přednesli prosbu
směrem k ostatním ředitelům ZZS, zda by nepodpořili činnost SKPZ (Společnosti krizové
připravenosti ve zdravotnictví), a to v podobě skupinového členství svých krizových manažerů
a členů tzv. teamů zvláštních činností (jako např. BHT - Biohazard Teamů, apod.) v této
společnosti. SKPZ je od roku 2010 součástí České lékařské společnosti Jana Evangelisty
Purkyně

MUDr. Marek Slabý, MBA
prezident AZZS ČR
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