Zápis z jednání Asociace zdravotnických záchranných služeb
12.6.2009 od 10.30 – 14.00
P ítomni – viz prezen ní listina
1. MUDr. Hlavá ková p ivítala p ítomné a seznámila je s dosavadním pr b hem jednání
ídícího výboru.
2. Generál Št pán doplnil informace o tom, že se nepoda ilo provázat programy IOP a
ROP. Informoval o probíhajících jednáních týkajících se p ipojení jednotlivých složek
IZS k optické síti.
3. ing. Kalenda p ednesl zprávu o pr b žných výsledcích projektu ISIZS platných ke dni
12.6.2009 a zodpov d l dotazy.
Všichni p ítomní editelé se vyjád ili k zastoupení svých len v projektovém týmu
technického ešení. ZS HMP doporu ila projektovému manažerovi panu Ji ímu
Lazarovi Žižkovi obrátit se na odbor informatiky HMP pana Krause, kraj Hradec
Králové nemá zástupce ani informace, ostatní mají svého ur eného zástupce.
Moravskoslezský kraj jedná samostatn v rámci ROP
4. Ing. Spá ilová informovala p ítomné o spolufinancování tzv. st echy z prost edk MZ
Dalšího jednání - mimo ádné VH AZZS se ú astnili :
Hosté :
MUDr. et Bc. Dana Hlavá ková, Ing. Spá ilová - MZ
MUDr. Schwarz, MUDr. Fran k, MUDr. Valášek - ZZS HMP,
lenové a osoby pov ené:
MUDr. Slabý
MUDr. Tukinski
MUDr. Gregor
Ing. Fillová
Ing. Klusák
MUDr. Va o
MUDr. Mašek
Ing. Novák
p. Merhaut

– ZZS Jiho eského kraje
– ZZS Karlovarského kraje
– ZZS Moravskoslezského kraje,
– ZZS kraje Vyso ina,
–ZZS Jihomoravského kraje
– ZZS kraje Zlínského
– ZZS kraje Hradec Králové
– ZS kraje Ústí nad Labem,
– ZS kraje St edo eského

1. Informace z technické skupiny ešení IOP bude p edávat P. Merhaut prost ednictvím
MUDr. Slabého
2. Informace ze skupiny financovatelnosti projektu IOP bude toutéž cestou p edávat
Ing. Fillová.
3. Projekt IOP - na otázku, zda jej n kdo z p ítomných principiáln odmítá odpov d l
kladn pouze MUDr. Fran k ze ZS HMP. Ostatní k projektu p istupují pragmaticky
a p es pronesené výhrady jej p ijímají. P ijali fakt, že p íjem tís ové výzvy bude mít
vlastní software a prost ednictvím rozhraní bude integrováno a spolupracovat
s vlastními dispe erskými SW v jednotlivých dispe incích krajských ZS.

4. Ing. Fillová požádala manažera projektu pana Žižku, aby projekt zaslal asociaci
hejtman – komisím pro zdravotnictví a informatiku.
5. editelé diskutovali o možnostech typového projektu pro jednotlivé ZS.
6. Bylo rozhodnuto, že MUDr. Slabý požádá jménem AZZS ministerstvo zdravotnictví
aby vyvolalo jednání s hejtmany jednotlivých kraj o nutnosti kofinancování projektu
IOP.
7. Ing. Spá ilová zjistí uznatelné náklady projektu IOP pro jednotlivé ZS.
8. Ing. Fillová zašle studii proveditelnosti p edsedovi asociace.
9. MUDr. Slabý informoval p ítomné o dohadovacím ízení se zdravotními pojiš ovnami
– editelé jsou povinni zaslat k jeho rukám okamžit plné moci k jednání a seznamy
I Z za své kraje.
10. MUDr. Slabý byl pov en p ítomnými editeli k jednání o výkonovém systému.
MUDr. Slabý byl pov en jednat se zdravotními pojiš ovnami o plných úhradách
všech výkon RLP i RZP; nevázat soub h výkon jednotlivých nositel na jedno
unicitní rodné íslo p i sou asném výjezdu více výjezdových skupin najednou; ú tovat
pln výkony RZP ve všech minutách ZUM a ZULP hradit i p i výkonech RZP,
navýšení úhrady bodu v kalkulaci 1,06 x 3; nasmlouvat do ZULP i kyslík( za azení
konoxie do íselníku); projednat nutnost ú tovat každou zapo atou tvrthodinu;
pro leteckou záchrannou službu stanovit zvláštní ohodnocení.
11. MUDr. Slabý podal informace o své ú asti na jednání zdravotního výboru asociace
kraj . ZS stanoví dva (t i) leny, kte í se budou ú astnit jednání zdrav. výboru a
jednání se zdrav. pojiš ovnami.
Nominace: MUDr. G ego ( ZS Moravskoslezský kraj),
MUDr. Zelenák,
M. Dvo áková ( ZS Jiho eský kraj)
Hlasování:
MUDr. G ego
- souhlasilo 8 hlas , jeden se zdržel
MUDr. Zelenák
- souhlasilo 9 hlas
M.Dvo áková
- souhlasilo 9 hlas
12. MUDr. Slabý informoval na jednání zdrav. výbor kraje o velkém nedostatku léka
na ZS - p islíbena pomoc
13. P ítomní editelé a jejich zástupci se dohodli na nutnosti jednat se z izovateli
o zamezení snižování rozpo t na tento rok, zvlášt s p ihlédnutím k nutnosti
profinancovat dvojí zvýšení plat v tomto roce, dalším jednání o možnostech dodržet
plán plošného pokrytí navržený p ipravovaným zákonem o ZS a nutnosti najít zdroje
financování.
14. MUDr. Hlavá ková podala informace o vyhlášení 6. pandemického stupn ,
p ipraveném vydání tzv. „ zelené knihy“ ve které budou informace o hygienických
doporu eních, doporu eních MZ, informace o ochranných pom ckách, odb rech,
st rech, ( bude k dispozici cestou krajských ú ad ) atd., upozornila na nutnost
aktualizovat pandemické plány. Upozornila na to, že ochranné osobní pom cky
v minulosti nabízené již jsou rozdané a nelze je tedy získat ze zdroj MZ.
15. lenové asociace se dohodli na zaslání oficiální žádosti na MZ , že bude informovat
AZZS o jakýchkoliv problémech
16. MUDr. Hlavá ková informovala o vybudování základu krizové intervence do konce
roku, MZ ho bude platit, ZS budou hradit tým a jeho konkrétní innost.
zapsala:
Iva Urbancová
ov ovatelé: MUDr. Roman G ego
MUDr.Ivo Tukinski

