Zápis z jednání VH AZZS ČR č. 2/2011
Zapsal:

Datum a místo:

MUDr. Marek Slabý

14. 4. - 15. 4. 2011, Plzeň

Zápis ověřil
MUDr. Deyl
MUDr. Houdek
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

ZZS PaK

MUDr. Ivo Mareš ZZS OK

omluven

Ing. Vladislava Filová ZZS KV
MUDr. Roman Sviták ZZS PK
Bc. Stanislav Mackovík ZZS LK
MUDr. Anton Vaňo ZZS ZK

omluven

MUDr. Ladislav Žabka ZZS KHK

omluven

MUDr. Roman Gřegoř ZZS MsK –

omluven

Hosté :
Radní plzeňského kraje MUDr. Šimánek

Téma:
1. Předložení a schválení programu jednání VH AZZS ČR
2. Zpráva předsedy AZZS o činnosti v roce 2011
3. Zpráva o stavu hospodaření AZZS k 14. 3. 2011
 Stav účtu dle bankovního výpis u – předložil MUDr. Slabý
4. Problematika financování ZZS , přehled y financování všech ZZS v ČR za rok 2010
 rozbor Ing Erhartová ZZS JčK
 svolání ekon. a provozních náměstků ZZS na podzim 2011
5. Problematika dopadů akce děkujeme odcházíme









Nařízení vlády 44/2011 Sb .
Změna úhradové vyhlášky – ignorace záchranných služeb , přesun veškeré finanční
zátěže na zřizovatele, tedy jednotlivé kraje
Problematika úhrady navýšení pro kmenové lékaře – všechny ZZS dodržují
Nařízení vlády
Problematika navýšení hodinových sazeb pro externí lékaře – trvalý nárůst
požadavku na zvýšení sazby, st ále trvající riziko odchodu externích lékařů,
problém různých sazeb v jednotlivých krajích a zejména navýšení sazeb
v nemocnicích.
Situace v jednotlivých krajích, podané výpovědi externích lékařů v kraji
jihočeském
MUDr. Slabý referuje o proběhlých jednání ch a dopisech odeslaných AK a
ministrovi zdravotnictví a všem náměstkům ministra
Diskuse s radním Plzeňského kraje – společný postup s AK ČR

6. Prezentace datové přenosy
7. Problematika úhrady činností ZZS od ZP v 2011 (dohodovací řízení, úhradová
vyhláška)
 Předloženy propočty finančního efektu navýšení hodnoty bodu až do výše 1,10
Kč
 Předloženy propočty navýšení p očtu bodů pro jednotlivé výkony , zařazení
ZUM a ZULP – zjevně jediná možná cesta navýšení příjmů ZZS od ZP ,
nutnost spolupráce s AK ČR jako zřizovatelem ZZS, nutnost v tomto oslovit
hejtmany Běhounka a Haška z titulu jejich členství v dozorčí radě VZP
8. Problematika zákona o ZZS – výstupy z pracovní skupiny
9. Problematika zákona o zdravotních službách v návaznosti na zákon o ZZS
10. Výběrové řízení na ředitele ÚSZZS KHK

Informace předsedy, diskuse na téma požadavku na vzdělání a profesní příslušnost
ředitelů ZZS
11. Finanční účast AZZS na RR 20011 – dopis Dr. Hlaváčkové
Rozsáhlá diskuse bez jasného závěru, předseda prověří možnost te nto finanční transfer
případně provést
12. Kofinancování IOP jednotlivými kraji
informace
13. Různé
Conoxia – obrovský nárůst výdajů, nutnost vřadit do ceny výkonu dopravního výkonu

Usnesení VH AZZS ČR ze dne 15.4.2011
I.

VH schvaluje navržený program

II.

Předseda AZZS ČR MUDr. Marek Slabý je zmocněn členy VH AZZS ČR k úhradě
nákladů na společné celorepubl ikové akce AZZS ČR, zejména VH a porad ředitelů
nebo náměstků ZZS z krajů, které jsou členy AZZS. Ostatní úča stníci si náklady na
akci a ubytování hradí sami.

III.

VH AZZS ČR schvaluje předloženou zprávu o hospodaření AZZS ČR za první
čtvrtletí roku 2011

IV.

Ing Erhartová připraví metodickou náplň jednotlivých ekonomických a provozních
ukazatelů vykazovaných do společných tabulek za AZZS ČR, kterou předloží VH
AZZS a bude-li tato schválena, stane se po schválení jednotnou metodikou pro údaje
zveřejňované AZZS ČR.
VH AZZS ČR pověřuje předsedu AZZS k vyvolání osobní schůzky s ministrem
zdravotnictví na téma memoranda a dopadu ak ce děkujeme odcházíme na financování
ZZS v ČR včetně rozporu mezi Nařízením vlády 44/2011 a změnou úhradové
vyhlášky na rok 2011. Předseda AZZS současně osloví zástupce Asociace krajů jako
účastníka tohoto procesu a schůzky s ministrem zdravotnictví. Předseda AZZS
připraví k tématu mediální výstup.
VH AZZS ČR požaduje v připomínkovém řízení k zákonu o ZZS a Zdravotních
službách zohlednit možnost nasmlouvání dalšího subjektu pro MU, sek. transporty a
event. využití skupiny RLP/RZP
VH AZZS ČR požaduje dopln it v rámci připomínkového řízení k Zákonu o ZZS do
zákona financování operačního řízení ze státního rozpočtu v intencích návrhu Zákona
o ZZS z listopadu 2010
VH AZZS ČR doporučuje doplnit v rámci připomínkového řízení k Zákonu o ZZS do
jeho znění paragrafy týkající se sociálního zabezpečení členů výjezdových skupin
VH AZZS ČR pověřuje předsedu AZZS k vyjednávání změny Úhradové vyhlášky
spolu s AK ČR v intencích předložených materiálů .

V.

VI.

VII.

VIII.
IX.

Zapsal MUDr. Marek Slabý

