Předběžný program pracovní porady II. KZ ZZS ČR 2020
Program je předběžný, prozatím nejsou uvedeny časy jednotlivých příspěvků a obsah jednotlivých bloků
a témat se může ještě měnit. Finální program bude připraven před pracovní poradou I. KZ ZZS ČR
2020. Případné podněty, nápady a připomínky zašlete na e-mail: prezident@komorazachranaru.cz.

Datum: 9. 6. 2020 od 9:00 do 16:00
Místo: NCO NZO, Vinařská 6, Brno
Občerstvení:
Během dne bude připraveno drobné občerstvení, káva, čaj, voda. V poledne bude zajištěn ve
stravovacím zařízení NCO NZO oběd.
Program
Úvod:
 Úvodní slovo prezidenta,
o přivítání, cíle pracovní porady KZ ZZS ČR, souhrn proběhlých událostí.
Organizační témata:
 Konference KZ ZZS ČR 2020,
o Seznam aktuálního stavu přednášejících, hostů a vyzvaných přednášek,
o výběr dárků, diskuse nad programem a dalšími tématy.
 Sněm KZ ZZS ČR 2020,
o témata, průběh, návrh programu
 Úprava webových stránek KZ ZZS ČR
o Prezentace změn, zhodnocení, vyúčtování
 Sponzoři,
o sponzorský řád, návrh úpravy,
o volba způsobu oslovení konkrétních sponzorů, návrhy vhodných společností.
 Datová schránka,
o Návrh na zřízení datové schránky, hlasování ANO / NE.
 Přehled účetnictví,
o prezentace stavu účtu.
 Členské příspěvky,
o administrace, vracející se členové, úhrady.
 Různé,
o příspěvky a návrhy účastníků schůze.

Odborná témata:
 COVID 19
o analýza první vlny epidemie,
o „odměny pro záchranáře“,
o zhodnocení spolupráce se zdravotnickými odbory a AZ ZZS ČR,
o zvolení strategie pro případ nadcházejících dalších vln epidemie.









Závěr





Pracovní skupina pro metodické řízení ZZS
o stali jsme se součástí pracovní skupiny MZ ČR.
o příprava na první jednání pracovní skupiny s tématy:
 schválení podoby jednotné metodiky pro zpracování PPP,
 schválení podoby Metodického pokynu pro systematické využívání
poskytovatelů první pomoci.
Přiznání zvláštního příplatku
o Zaslali jsme výzvu na všechny kraje, přišlo několik reakcí.
o výstupy písemných odpovědí, stanovení dalšího postupu.
Navrácení příplatku za práci ve ztíženém pracovním prostředí (infekční příplatek),
o Pokračování výměny dopisů s MZČR, stanovení dalšího postupu.
Doporučený postup ponechání pacienta na místě zásahu,
o příprava doporučeného postupu. Zhodnocení současného stavu,
Kontrola a stanovení dalšího postupu u stávajících úkolů:
o etický kodex záchranáře,
o vznik „Megakomory“,
o změna vzdělávacího plánu Specializačního vzdělávání NLZP v oboru UM,
o aktualizace Vyhlášky 55/2011 Sb.,
o předčasný odchod do důchodu,
o nadužívání ZZS.

Stanovení cílů na druhou polovinu roku 2020 a dále.
Souhrn pracovní porady KZ ZZS ČR.
Stanovení termínu příští pracovní porady II. KZ ZZS ČR 2020.
Poděkování a rozloučení.
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