Zápis z jednání VH AZZS ČR č. 3/2012
Zapsal a

Datum a místo:

Michaela Málková

8.11.2012 Jihlava

Zápis ověřil
MUDr. Slabý
Ing. Filová
MUDr. Deyl
MUDr. Ilja Deyl – ZZS Ústeckého kraje
Ing. Vladislava Filová – ZZS Kraje Vysočina
MUDr. Roman Gřegoř - ÚSZS Moravskoslezského kraje
MUDr. Martin Houdek - ÚSZS Středočeského kraje
Bc. Stanislav Mackovík- ZZS Libereckého kraje
Ing. Milan Klusák, MBA – ZZS Jihomoravského kraje
MUDr. Jiří Mašek – ZZS Královéhradeckého kraje
MUDr. Marek Slabý – ZZS Jihočeského kraje
MUDr. Roman Sviták - ZZS Plzeňského kraje
MUDr. Pavel Svoboda - ZZS Pardubického kraje
MUDr. Roman Sýkora, Ph.D. – ZZS Karlovarského kraje
JUDr. Josef Valenta – ZZS Zlínského kraje

Omluven :
MUDr. Ivo Mareš, MBA – ZZS Olomouckého kraje
Téma:
1. Předložení a schválení programu jednání VH AZZS ČR
2. Zpráva o stavu hospodaření AZZS k 31.10.2012
Zůstatek na běžném účtu k tomuto činí Kč 221 573,40.
Zůstatek na spořicím účtu Kč 1 007 709,42
Finanční prostředky na bankovních účtech celkem Kč 1 229 282,82

3. Projekty Unie zaměstnavatelských svazů
Předána studijní příručka vydaná v rámci projektu Prevence násilí a zvládání krizové situace na
pracovišti.
Projekt Adaptabilita zdravotnictví ukončen seminářem k zákonu o ZZS – přednášející JUDr.
Prudil a Mgr. Prošková.
Informace o vzdělávacím projektu IPVZ pro lékaře – seminář Právní novinky pořádaný firmou
D&D Health - MZ ČR prozatím neschválilo.
4. Jednání se zdravotními pojišťovnami
PRACOVNÍ SKUPINA MZ ČR


Schváleny přepočtené Kalkulační listy pro dopravní kódy 70, 72, 74 a 60 (?) – u všech bude od
1.1.2013 bodové ohodnocení zvýšeno cca o 1 bod (přepočteno vzhledem k nárůstu PHM)
Kód 70 a 72 = nyní 40,07 bodu, nově 41,05 bodu
Kód 74 = nyní 30,46 bodu, nově 31,17 bodu





Schváleno proplácení Conoxie, od 1.1.2013 bude stanoven nový výkonový kód pro aplikaci
Conoxie = schválená částka 450,- Kč na 1 aplikaci /1 pacienta
Schváleny úpravy v Kapitole 8 Vyhlášky – Doprava a náhrady cestovních nákladů – upravena
terminologie dle nových zákonů
Schválena hodnota bodu na rok 2013 – 1,10 Kč / bod

ÚP VZP PRAHA


Na ÚP VZP 19.10.2012 svolána schůzka k projednání řešení převozů pacientů neodkladné péče
po nabytí účinnosti Zákona 374/2011 – navrženy některé varianty, které po ověření podrobných
informací jak ze strany AZZS tak i VZP budou předmětem dalších jednání / viz zápis z jednání /.



Dále byla projednávána pravidla výjezdů RV systému, který by měl být zcela jasně specifikován.



V součinnosti s tím bylo projednáváno i „zjednodušení „ nových smluv platných od 1.1.2013 –
např. možnost nasmlouvání personálu, přístrojů a vozového parku pod hlavní IČZ, nikoliv pod
jednotlivá IČP. Doposud nebylo odsouhlaseno, bude také předmětem dalšího jednání.



V návrhu nové Rámcové smlouvy, která by měla být v platnosti od 1.1.2013, byly provedeny ze
strany ZP legislativní změny podle nových zákonů.



Navrženo vykazování dopravního kódu 60 (např. převoz krve) od 1.1.2013 pod odborností 989 –
Zdravotnická dopravní služba.



ZZS provedou registraci přepravy pacientů neodkladné péče (PPNP) a zřizovatel ji zařadí do
hlavní činnosti ZZS. Nasmlouvání dalších poskytovatelů pak závisí na registrujícím orgánu a
jednotlivých ZZS.



Návrh ZP k projednání -vznik dalších signálních kódů - rozlišení akutních a plánovaných
sekundárních. ZOS rozhodnou předání PPNP, poskytovatelé vykážou stejný signální kód jako
ZZS. V případě objednání PPNP bez participace ZOS ZZS poskytovatel vykáže k tomu určený
signální kód. Hlavním záměrem pojišťoven je kontrola kvality a odlišení poskytovatelů PPNP.
AZZS zařadí do jednání se ZP požadavek, aby byly veškeré vyžadované transporty v režimu
PPNP cestou ZOS a byly upraveny smluvně s pojišťovnou. Indikace ex post – neindikované
nahlásit pojišťovně.



Projednána žádost ZP zařadit do dispečerských programů kód IČP žadatele o sek. transport, resp.
transport v režimu PPNP – bez výhrad ZZS i dodavatelů SW.



Návrh rámcové smlouvy VZP rozeslán k připomínkování všem členům AZZS.



Pro další období navrženo vytvoření samostatného kódu – výkon pracovníka ZOS.

Usnesení přijatá VH AZZS ČR k bodu č. 4
1. VH AZZS ČR se unesla, že do jednání se ZP bude na další období zařazen požadavek, aby
souběžná činnost výjezdových skupin byla vykazována na unicitní rodná čísla a byla proplácena
všem skutečně zasahujícím skupinám bez ohledu na jejich složení.

2. VH AZZS se usnesla na návrhu, aby pro další období byl segment dopravy v rámci
dohodovacího řízení rozdělen na dva subsegmenty – segment ZZS a PPNP a segment
DZS.
3. VH AZZS se usnesla na podání požadavku na odebrání kódu 60 pro odbornost 709 a

zpětné zařazení pro odbornost 989.
5. Smlouva s Horskou službou
Smlouva schválena všemi účastníky VH AZZS
připomínkoval JUDr. Valenta.

- v textu jsou ještě formální nedostatky, které

Po opravě formálních nedostatků bude smlouva zaslána Horské službě jako schválená k uzavření s
jednotlivými ZZS.
6. TKG

MUDr. Gřegoř (koordinátor problematiky za AZZS) doporučuje pozastavení rozhodnutí
integrovat celý systém na návrh firmy Pramacom a navrhuje:
1) Prověřit, že přechod na TKG je bezpodmínečně nutný pro všechny ZZS, prověřit
možnost provést selektivně.
2) Posečkat s realizací do realizace IOP.

Členové AZZS se dohodli, že výstupy z partikulárních jednání ZZS budou zaslány MUDr.
Gřegořovi.
7. Finanční prostředky na krizovou připravenost dle § 22 zákona 374/2011 Sb.
Předseda AZZS ČR vyžádá jednání na MZ ČR o podmínkách čerpání finančních prostředků na
krizovou připravenost na rok 2013 – zatím není zcela jasný způsob čerpání – dotační titul nebo
rozpočtové opatření? Připomínky a návrhy na čerpání těchto prostředků budou zaslány
předsedovi AZZS ČR.
8. Třídící karty
Možnost financování nákupu třídících karet z prostředků na krizovou připravenost.
Dosavadní dodavatel poměrně nákladný, karta dle doporučení SUMMK zatím není na všech
ZZS.

9. Úkoly na rok 2013
Předseda AZZS ČR vyzval zúčastněné k zaslání návrhů úkolů na rok 2013 vzniklých na základě
probíhající diskuse do konce listopadu.

10. Různé
Negativní revers pro NLZP - poptávkové řízení – zajistí MUDr. Slabý do konce listopadu.
Mezivládní dohoda - dle informací od dr. Karáskové je rámcová smlouva již připravena
k podpisu, další jednání na akademii v Meisen v listopadu 2012. Účastníci již přihlášeni.
Smlouva o mezikrajské spolupráci – MUDr. Svoboda zašle vzor ke zpracování jednotné
smlouvy.

V Jihlavě 8.11.2012

MUDr. Marek Slabý
předseda AZZS ČR

