Zápis z jednání VH AZZS ČR č . 2/2010
Zapsal
MUDr. Marek Slabý

Datum a místo:
8. 4. 2010, 16.00- 18.45 hodin,
Mikulov

Zápis ověřil
MUDr. Tukinski
Ing. Filová

Účastníci
MUDr. Marek Slabý ZZS JčK
MUDr. Ilja Deyl ZZS ÚK
MUDr. Ivo Tukinski ZZS KvK
MUDr. Martin Houdek ZZS SčK
Ing. Milan Klusák ZZS JmK
MUDr. Pavel Svoboda ZZSPaK
MUDr. Ivo Mareš ZZS OK
Ing. Vlasta Filová ZZS KV
MUDr. Anton Vaňo ZZS ZK
MUDr. Ladislav Žabka ZZS KHK
MUDr. Roman Gřegoř ZZS MsK

Hosté : MUDr. Z. Schwarz ZZS HMP
Téma:
1.katalog prací
– referát z jednání na MZ ČR a MPSV ČR podali Dr. Houdek a Dr. Slabý
Platnost katalogu pravděpodobně od 1. 7. 2010
Trvale řešen problém specifických a specializovaných činností – problém sjednocení činností
záchranáře a sestry specialistky, zařazení do jedné platové třídy, jestliže vykonávají totožnou
činnost
Posun kategorie záchranář z třídy 8-11 do třídy 9-12
Problém - financování
Závěr:
Je nutno společně s AK prostřednictvím její zdrav.komise vykonávat společný tlak na ZP
vedoucí k navýšení úhrad – jak výše bodu, tak výše úhrady za výk on. Totéž požadováno od
ministryně zdravotnictví při jednání na MZ.

2. ZP -změnové listy a hodnota bodu
Přehled ZUM a ZULP předán, návrh schválen, bude předáno v rámci dohodovacího řízení ZP
Závěr:


Navýšení hodnoty bodu a úhrady za výkon v návaznosti na navyšování platů



Jednat z MZ ČR a ZP o speciálním výkonu příjem tísňové výzvy / vázáno na
provedený výjezd ZZS – jednorázový kód - propočet dodá Dr. Schwarz/



Jednat s MZ a ZP o samostatném kódu pro administrativní výkon



Vzhledem k trvalému odmítání ZP zařadit do úhrady O2 resp. léčivý přípravek
Conoxia, jehož monopolním dodavatelem je firma Linde a jeho užívání je enormně
drahé, navrhuje VH ověřit možnosti plnění tlak lahví jiným O2 – Dr. Houdek do
konce dubna

3. příhraniční resp. přeshraniční spolupráce
- referát z jednání na MZ ČR Ing. Klusák, Dr. Slabý





Zatím roztříštěné a izolované diskuse
Nyní rámcová prezidentská smlouva se Spolkovou republikou Německo, jež by měla
následně sloužit jako vzor pro další země
Navazující smlouvy posléze kraje
Hlavní problém legislativa, zejména týkající se vlastního zdrav. výkonu na území
cizího státu

4. personální změny v čele ZZS a jejich dopady
Závěr:
Časté a nekoncepční výměny ředitelů nebo celého managementu ZZS mohou destabilizovat
systém PNP a znemožňují udržení dlouhodobé koncepce rozvoje ZZS v ČR
5. zřízení etické komise při AZZS
Dr. Slabý / členové zástupci UM+MK/ nebo pouze při odborné společnosti ? - diskutováno
s Dr. Šeblovou
Závěr:
AZZS ČR podporujeme zřízení zastřešující etické komise, nikoli však pod „hlavičkou“ AZZS
ČR, ale přímo vytvořenou a garantovanou orgány S UMMK

6. doporučení k obměně vozového parku a přístrojového vybavení / Slabý/
Závěr: Vzhledem k insuficienci validní legislativy jednoznačně doporučeno všemi členy
AZZS . Probíhá zjišťování situace v ostatních státech EU. Doporučení z okolních států budou
předložena VH AZZS a následně bude vytvořen návrh doporučení ve spolupráci s MZ ČR
nebo jiným kompetentním orgánem
7. jednotné značení vozidel ZZS
Projednáváno již na minulé VH .
Závěr:
Jednotné značení odlišující plnohodnotné ZZS zřízené na základě vyhlášky 434/92 Sb. ve
stávajícím znění a zřizované kraji v návaznosti na „krizovou legislativu“ od různých subjektů
participujících na zdravotni ckých transportech, asistencích,……… je vysloveně žádoucí .
Jednotliví členové VH vypracují návrhy obsahující min imální parametry tohoto označení
včetně návaznosti na evropské normy, předloží na dalším zasedání VH . V současné chvíli
minimálně snad již v návrhu Vyhlášky o věcném a tech. vybavení formulováno označení
Zdravotnická záchranná služba …… kraje .
Předseda AZZS vstoupí do jednání s dodavateli sanitních vozidel minimálně v rozsahu
žádosti, aby jiným subjektům byla doporučena jiná specifik ace polepu a označování vozidel ,
než mají členové AZZS.
8. přehledové tabulky hospodaření a zásadních parametrů ZZS za rok 2009



V současné době zpracovány Ing . Erhartovou za všechny ZZS v ČR / včetně HMP / .
Některými členy připomínkována nejednotnost v některých parametrech.

Závěr:
Po dopracování, připomínkování a sjednocení některých parametrů a diskusi na setkání
ekonomických náměstků v Kladně, kde bude prezentovat zpracovatelka tohoto materiálu,
budou vystaveny vybrané parametry na webových stránkách AZZS ČR a současně poskytnuty
Asociaci krajů
9.ostatní





Referát k IOP – Dr. Slabý
VH AZZS ČR schvaluje jako člen a VH AZZS ČR MUDr. Pavla Svobodu,
ředitele ZZS PAK
VH AZZS ČR schvaluje náklady na pořízení Notebooku a operačního systému
Windows 7 s příslušenstvím pro administrativní pracovnici AZZS ČR
Nutnost posilování počtu posádek z důvodu prudkého nárůstu sekundárních transportů
po zřízení iktových center / diskuse /

MUDr.Marek Slabý
Předseda AZZS ČR

