Společnost urgentní medicíny a medicíny katastrof
České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje, Výškovická 2995/40
700 30 Ostrava – Zábřeh

Zápis
Z 10. schůze výboru, která se konala videokonferenčně dne 21. 10. 2020 od 14:00 hodin
Přítomni: Šeblová, Franěk, Truhlář, Smržová, Gřegoř, Kodet, Kratochvíl, Hubáček, Kočí,
Kubalová
Omluveni: Knor, Slabý, Kutěj, Weinberg, Šín
1. V úvodu seznámil dr. Gřegoř ostatní se současnou epidemiologickou situací za využití
informací ze SW aplikací tzv. „Chytré karantény“.
2. Proběhla finální diskuze nad návrhy aktualizovaných doporučených postupů a byli
ustanoveni editoři pro sestavení definitivní podoby jednotlivých materiálů:
• Kritéria a podmínky pro ponechání pacienta s příznaky COVID-19 v ambulantní péči
(dr. Šeblová)
• Indikační kritéria a operační řízení letecké záchranné služby (LZS) (dr. Kratochvíl, dr.
Truhlář, Franěk)
• Systémové funkční hodnocení činnosti zdravotnické záchranné služby (dr. Franěk)
3. Informace z MZ ČR (Smržová)
•
•
•
•
•

vzhledem k časovému tlaku a aktuální situaci s řešením pandemie budou
pravděpodobně prodlouženy statuty stávajících TC o 1 rok,
s vypsáním grantových programů pro budování sítě UP se počítá v původním termínu
pro rok 2021; dotační podporu bude možné čerpat i na kultivaci/budování
přistávacích ploch v nemocnicích,
jednotná metodika pro zpracování plánů plošného pokrytí pro ZZS – již připravena
pro vydání Věstníkem,
přípravy na zahájení provozu LZS i na stanovištích s novými provozovateli vrtulníků
od 1. 1. 2021 běží ve všech krajích, MZ nemá evidenci o závažnějších problémech,
aktuálně se pracuje na finalizaci textů dohod se státními provozovateli- MO, MV
(krom LZS i letecká zdravotnická doprava- Tx program, ECMO program) a připravuje
se memorandum o spolupráci pro zvyšování bezpečnosti a kvality LZS mezi MZ a MO

4. Různé: Přijetí nových členů OS a sekcí (přijati: MUDr. Balucha, MUDr. Kozlíková, MUDr.
Krsová).

MUDr. Roman Gřegoř, MBA
předseda
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