Zápis z jednání VH AZZS ČR č. 1/2014
Zapsal a

Datum a místo:

Michaela Málková

25.2.2014, Rančířov u Jihlavy

Zápis ověřili
MUDr. Marek Slabý
Ing. Vladislava Filová
MUDr. Ilja Deyl
Přítomni:
MUDr. Ilja Deyl – ZZS Ústeckého kraje
Ing. Vladislava Filová – ZZS Kraje Vysočina
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. Roman Sýkora, Ph.D. – ZZS Karlovarského kraje
JUDr. Josef Valenta – ZZS Zlínského kraje
MUDr. Pavel Svoboda - ZZS Pardubického kraje
Omluveni:
MUDr. Roman Gřegoř – ZZS Moravskoslezského kraje
MUDr. Jan Lejsek - ZZS Libereckého kraje
MUDr. Ivo Mareš, MBA – ZZS Olomouckého kraje

1. Program jednání VH AZZS ČR
Rozeslán e-mailem dne 19.2.2014, akceptován bez připomínek a doplnění. Program
schválen všemi hlasy.
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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 a o výši nákladů na odměny
pro administrativní zaměstnance. Pracovníci zajišťující agendu AZZS ČR včetně
webových stránek budou v roce 2014 honorováni ve stejném rozsahu jako
v uplynulém roce.
Členové AZZS ČR schválili odměnu a způsob vyplacení pro předsedu AZZS ČR na
rok 2014.

3. Prezentace SPIS
PhDr. Lukáš Humpl v rámci své prezentace informoval účastníky jednání o činnosti
SPIS v uplynulém roce. V rámci diskuze k tématu uvedl MUDr. Sýkora (ZZS
Karlovarského kraje), že v příštím roce ZZS Karlovarského kraje již nebude
participovat

v systému SPIS. Stanovisko zdůvodnil nízkou poptávkou po této

službě a dobré spolupráci s dalšími složkami IZS, jejichž zaměstnanci poskytují
psychosociální pomoc i zdravotnickým pracovníkům.
Zástupci ZZS Jihomoravského a ZZS Zlínského kraje vyjádřili spokojenost se
systémem, která je v daných oblastech hojně využíván a je vnímán jako pozitivní
služba pro zaměstnance. Závěrem, lze konstatovat, že služba má ve většině krajů
podporu vedení s tím, že je nutné zintenzivnit spolupráci mezi vedením záchranných
služeb a krajskými koordinátory tak, aby služba zohlednila specifika daného kraje a
více se tak přiblížila cílové skupině.

Stejně tak je potřeba zdůraznit nutnost

metodického vedení republikových koordinátorů a jejich podporu v krajích, kde se ne
zcela ideálně daří této službě etablovat z důvodu historických zvyklostí nebo tendence
předat i tuto úroveň psychosociální péče profesionálním psychologům.
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4. Kryštůfek záchranář dětem
V krátkém příspěvku zástupce společnosti Kapitol pan Milan Kopčil seznámil
účastníky o průběhu a plánovaných akcích projektu Kryštůfek záchranář dětem a o
plánovaném vzniku nadačního fondu.

5. Seznam výkonů
Předseda AZZS informoval o krocích, které byly podniknuty v rámci vytvoření a
zařazení nových kódů pro odbornost 709 a vykazování kódu výkonu posádky bez
lékaře v setkávacím systému.
a) Laryngeální masky - jsou součástí ZUM a ZULP
0151589 – laryngeální maska AMBU AURA ONCE – ukončeno v číselnících
k 30.9.2013.
V současnosti lze vykazovat pouze tyto laryngeální masky:
0192446 – LMA Supreme s drenáží pro dospělé
0192447 – LMA Supreme s drenáží pro děti
b) Kód výkonu pracovníka zdravotnického operačního střediska TANR a TAPP –
20.2.2014 projednáno na Pracovní skupině MZ ČR s usnesením 9:1 ve smyslu
vzniku tohoto kódu výkonu.
Jednalo by se o kód výkonu v délce 5 minut v částce 62,- Kč ( mzda zdravotníka
x režie rozpočtená na 5 minut).
c) Souběhy RLP/RV a RLP s RZP - jednání Pracovní skupiny

- výstupem bude

vytvoření nového kódu 06715, který bude vykazován v případě, že dojde
k souběhu.
Výkon záchranáře v tomto případě bude kalkulován bez ZUM a ZULP, který bude
vykazován posádkou s lékařem.
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VH AZZS požaduje, aby výkon i nadále obsahoval kalkulaci nákladů na přístrojovou
techniku, neboť tato je používána i v období před příjezdem a po odjezdu lékaře
z místa zásahu.
Jednotliví členové VH si zpracují modelovou kalkulaci úhrady v následující podobě stávající úhrada, úhrada včetně nákladů na přístrojovou techniku, úhrada redukovaná
pouze na personální náklady.
d) Conoxia – kód aplikace medicinálního kyslíku
Kód je schválen Pracovní skupinou, zařazen v kultivaci výkonů a připraven pro
novelizaci úhradové vyhlášky v roce 2014.
Na VH diskutována všeobecná jednotná regulace využívání tohoto léčivého
prostředku v PNP.
6. Dohodovací řízení
Předseda AZZS ČR informoval účastníky o podaném návrhu v rámci Dohodovacího
řízení a to ve smyslu rozdělení segmentu dopravy na dva samostatné subsegmenty :
1) Zdravotnická záchranná služba a přeprava pacientů neodkladné péče - §2 písm. d)
a f) zákona č. 372/ 2011 Sb.
2) Zdravotnická dopravní služba - písm. e) zákona č. 372/ 2011 Sb.
Na základě legislativních změn a podmínek poskytování všech těchto služeb dochází
k definování diametrálně odlišné náplně činnosti a cílů poskytování zdravotních služeb
v těchto odbornostech a zásadně se liší i struktura úhrady jejich výkonů zdravotními
pojišťovnami. Dochází ke stále většímu nesouladu zájmů mezi zástupci jednotlivých
subsegmentů při jednání se ZP, ale i MZ ČR.

V přípravných materiálech pro účely Dohodovacího řízení bylo tedy navrhnuto:
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1. zavedení nové odbornosti 710 (případně ponechání odbornosti 709) a zároveň
s tím i přiřazení nových výkonových kódů pro převoz PPNP, pod kterými by byly
vykazovány všechny výjezdy splňující podmínky hrazené služby:
Nový výkon 79112 – lékařské vyšetření a transport pacienta poskytované posádkou
s lékařem v režimu PPNP á 15 min.,
Nový výkon 06715 – transport pacienta zdravotnickým záchranářem nebo
všeobecnou sestrou se specializací v ARIP v režimu PPNP á 15 min.
7. ČLK – stanovisko k obsazení lékařských posádek, prezentace právních názorů
Účastníci byli seznámeni s právními stanovisky Unie zaměstnavatelských svazů a
nezávislé advokátní kanceláře k problematice dostupnosti lékaře na výjezdových
základnách.
Široká diskuze k tématu – nedostatek lékařů, prováděcí vyhláška k zákonu o ZZS, plán
plošného pokrytí.
Konference ČLK 6.3.2014 -

zástupci AZZS ČR

- MUDr. Gřegoř vystoupí

s prezentací MUDr. Houdek, MUDr. Mašek, Ing. Klusák, MUDr. Šeblová.
8. IOP – operační řízení
Diskuze o aktuálním stavu projektu v jednotlivých krajích.
ZZS Jihomoravského kraje a ZZS Karlovarského kraje mají vysoutěženo. ZZS
Ústeckého kraje má vysoutěženo, podány námitky.
9. IOP – 23. výzva - Zajištění efektivní hlasové a datové komunikace složek IZS při
řešení MÚ – realizace E-health služeb ZZS
a) mobilní technologické vybavení posádek a vozidel ZZS
b) moderní vozidla ZZS vhodná pro instalaci a provoz technologií
Žadatelé – kraje a organizace zřizované a zakládané kraji
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Příspěvek – ERDF 85 %, spolufinancování 15 %
Max. výše výdajů na projekt cca 60 mil. Kč/kraj
Pravděpodobný termín vypsání - týden mezi 3.-7.3.2014
Podmínkou není totožné čerpání ve všech krajích, účast všech krajů též není
podmínkou.
Proběhla diskuze s připomínkami k specifikaci sanitních vozidel a technologií a
rozsahu čerpání v různých krajích.

10. First Responder
Účastníci seznámeni s materiálem, který byl vypracován ve spolupráci s výborem
SUMMK ČLS JEP
Osloveno MZ ČR, MV ČR a MMR - vyčkáváme připomínky. Bude-li schváleno,
bude nutno akreditovat kurz na MŠ.
11. Metodické vedení MZ ČR
Setkání předsedy AZZS ČR se zástupci OKBŘ MZ ČR v průběhu roku 2014 - min.
1x měsíčně
Nejbližší plánované setkání – 19.3.2014 – účast ředitelé ZZS, náměstci EKO, krizoví
manažeři. Na této schůzce i jednání o prioritním volání.
12. Jednání s GŘ HZS - prioritní volání k operačnímu řízení
GŘ HZS navrhuje 3 kategorie zaměstnanců složek IZS. S diskuze VH vyplynul
požadavek zaměstnance ZZS vřadit pouze do dvou prioritních kategorií.
13. Seminář k NOZ
Oslovené advokátní kanceláře zatím nepředložili nabídku na realizaci semináře.
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14. Různé
Schůzka na GŘ HZS dne 6.3.2014 - zajištění účasti na prezentaci nových podkladů
GIS a jejich předávání ve směru HZS –ZZS.
Schůzka s Armádou ČR 5.6.2014 - pro stejný okruh zaměstnanců a současně i krizové
manažery. Jednalo by se o prezentaci a pokyny k

práci

s mapovými

podklady

v případě krizových událostí.
Setkání zástupců vzdělávacích a výcvikových středisek - informace o konání akce
v rámci Brněnských dnů - pozvánka bude rozeslána e-mailem.
Odvody - povinné ručení - člen komise za MZ ČR - Mgr. Černý, bližší informace na
schůzce předsedy AZZS ČR s Mgr. Černým a zástupcem GŘ HZS.
Nominace a ocenění AZZS ČR
Návrh MUDr. Deyla – každý rok nominovat za jednotlivé ZZS pracovníka, na
Dostálových dnech jej ocenit diplomem a malým dárkem. Předseda AZZS ČR
projedná návrh s MUDr. Ticháčkem.
Česká společnost AIDS pomoc - žádost o spolupráci, postoj k zaměstnancům, kteří se
infikují HIV - cílem je pomoc pro legislativu, poskytnutí informací prostřednictvím
dotazníků.
MUDr. Sviták - návrh prezentace epidemiologa na dalším jednání VH AZZS ČR –
vyjádřen souhlas účastníků.

MUDr. Marek Slabý
předseda AZZS ČR
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