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 12. schůze výboru, která se konala dne 27. 1. 2021 od 14:00 virtuálně v prostředí ZOOM.
Přítomni: Truhlář, Peřan, Šeblová, Kočí, Weinberg, Veselá, Franěk, Smržová, Hubáček, Gřegoř,
Kutěj
Omluveni: Knor, Kubalová
1. Problematika vykazování a úhrady kódů v odbornosti 719: Tento bod byl hlavním
důvodem svolání výborové schůze v daném termínu. Kolegové z výboru, věnující se
problematice urgentních příjmů dlouhodobě a zastupující SUMMK v Pracovní komisi pro
systémové řešení urgentních příjmů informovali výbor o akutním problému. Vznikl díky
připravovanému „Manuálu – Podmínky a postup při nasmlouvání pracoviště urgentního
příjmu“. Podoba, která byla zaslána ze strany zdravotních pojišťoven konkrétním
pracovištím, provozujícím UP, neodpovídala dlouhodobě připravovanému seznamu
zdravotních výkonů, které jsou pracoviště UP oprávněna vykazovat. Došlo sice k zařazení
pětice nových kódů, specifických pro UP, ale zmizely další konkrétní výkony, které byly
doposud v rámci péče na UP prováděny a bylo je možno vykazovat. MUDr. Kutěj vysvětlil
podrobnosti členům výboru, který následně pověřil předsedu k napsání dopisu na odbor
zdravotní péče MZ s naléhavou žádostí o svolání jednání výše uvedené pracovní komise.
Znění dopisu bylo výborem schváleno a dopis ihned po jednání výboru byl odeslán datovou
schránkou na MZ. (Pozn. ex post: MZ promptně reagovalo a jednání Pracovní komise
svolalo na 5.2. 2021).
2. Informace z jednání Pracovní skupiny pro metodické řízení poskytovatelů ZZS: MUDr.
Gřegoř podal stručnou informaci o bodech, které byly projednávány v rámci schůze
Pracovní skupiny pro metodické řízení PNP dne 12.1. 2021. Jakmile bude ze strany MZ ČR
vydán zápis, bude poskytnut výboru.
3. Návrh na zřízení traumacenter II. typu – Časopis Medical Tribune se obrátil na předsedu
SUMMK s otázkami, týkající se postoje SUMMK k navrhovanému zřízení traumacenter II.
typu. Výbor bere záměr na vědomí, není jeho úlohou, jakým způsobem Společnost pro
úrazovou chirurgii, MZ a ZP chtějí zajistit c o největší dostupnost tohoto druhu (super)
specializované péče. Trvá však na neměnnosti medicínských kritérií pro indikaci této péče,
včetně triáže. K problematice proběhne jednání, které svolalo MZ dne 16.2. 2021.
4. Další schůze výboru v 1. pololetí jsou plánovány na 31. 3. a 26. 5. 2021. Forma (prezenční
nebo on-line) bude upřesněna podle aktuálního vývoje epidemické situace.
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