ČESKÁ LÉKAŘSKÁ SPOLEČNOST J.E.PURKYNĚ
SPOLEČNOST URGENTNÍ MEDICÍNY A MEDICÍNY KATASTROF

Zpráva o činnosti
výboru ČLS JEP - Společnosti urgentní medicíny a medicíny katastrof v období 2007 – 2010
Vzhledem k tomu, že výbor v uvedeném složení končí svou činnost a v nejbližší době proběhnou
volby nového výboru odborné společnosti, předkládáme odborné veřejnosti zprávu o činnosti tak,
jak byla prezentována na Dostálových dnech.
Výbor pracoval ve složení: Jana Šeblová (předsedkyně), Milan Ticháček (místopředseda a
pokladník), Milana Pokorná (vědecký sekretář), Ondřej Franěk, Ilja Deyl, Roman Gřegoř, Jiří
Knor, Pavel Urbánek, Dana Hlaváčková.
Revizní komise: Jan Tuček, Otakar Buda, Josef Mucha.
Činnosti dle Programového prohlášení z roku 2007:
1. Podporovat koncepci oboru v celé šíři, včetně rozvoje klinického zázemí v podobě sítě
urgentních příjmů ve zdravotnických zařízeních všech úrovní, a včetně důrazu na oblast
medicíny katastrof a krizového řízení a plánování:
-

snahy o jednání s managementy nemocnic, snaha o jednání s VZP o zřízení kódu pro
urgentní příjmy – ve spolupráci se zástupci Sekce UP,
spolupráce s lékaři existujících urgentních příjmů v oblasti vzdělávání, odborných aktivit i
nácviků MU,
příprava registru Hromadných postižení zdraví v ČR a případně SR, a s tím související
jednotný systém jejich hodnocení – sekce MEKA,
zahájena tvorba vzorových Traumatologických plánů a Evakuačních plánů nemocnic – sekce
MEKA.

2. Věnovat pozornost náplni zejména specializačního vzdělávání a jeho kompatibility
s evropským vzdělávacím programem a dle možností se zapojit do práce na evropském
curriculu, spolupracovat s katedrou UM a MK IPVZ i s ostatními vzdělávacími institucemi,
klást důraz na rozvoj systému celoživotního vzdělávání a výcviku a udržení praktických
dovedností:
-

-

trvalá práce na vzdělávacím programu a spolupráce s Akreditační komisí – dokončení a
úprava verze pro základní obor a doplňkovou variantu (do konce roku 2009), v roce 2010
úprava programu pro nástavbovou verzi vzdělávacího programu,
práce členů výboru v akreditační komisi (Hlaváčková, Knor, Deyl, Ticháček, Urbánek,
Gřegoř, od r. 2009 Šeblová),
podíl a spoluautorství evropského vzdělávacího programu UM (Šeblová),
překlad vzdělávacího programu do angličtiny pro použití EuSEM (Evropskou společností
urgentní medicíny),

-

-

-

-

-

-

snaha všech členů výboru o udržení oboru mezi základními, ještě v roce 2008 jednání ve
spolupráci s AZZS s ministrem – o zařazení mezi „nástavbové“ obor bohužel bylo předem
rozhodnuto s argumentací, že oborů může být pouze 40,
vymezení podmínek pro práci lékaře s odbornou způsobilostí v podmínkách ZZS – tuto verzi
pak přijala i ČLK: ZÁVAZNÉ STANOVISKO ČLK č. 2/2007 - Podmínky pro výkon povolání
lékaře s odbornou způsobilostí pod odborným dohledem v podmínkách zdravotnické
záchranné služby,
jednání se Společnosti praktických lékařů a zkrácené přípravě specialistů UM pro obor
všeobecné praktické lékařství pro dospělé (Knor) – platné pro zařazení do konce roku 2009
před platností novely vyhlášky o specializačním vzdělávání,
intenzivní spolupráce s ČLK na tvorbě e-learningových kurzů (celkem zatím zveřejněno 8
lekcí s tématy z oboru – autoři Knor, Urbánek, Franěk, Šeblová) – na www.lkcr.cz – odkaz
na e-learning - pod oborem „urgentní medicína“,
ve spolupráci s ČLK proběhly tři celodenní kurzy urgentní medicíny (s různým obsahem),
spolupráce s lékařskými fakultami na výuce mediků – zejména formou víkendových kurzů
(Brno, Olomouc – Urbánek, Hlaváčková, Šeblová) nebo soutěží (MUC Rallye Rejvíz 2010 –
Hlaváčková, Franěk, Pokorná, Biskupce 2009, 2010 – Šeblová, výuka na I. LF UK - Pokorná,
LF MU – Urbánek, spolupráce s II LF a Univerzitou Komenského v Bratislavě - Knor),
snaha o komunikaci s katedrou UM MK IPVZ bohužel nepříliš úspěšná,
výuka v kurzech NCO NZO Brno (Hlaváčková, Urbánek, Šeblová),
výuka lektorů Policejní akademie a HZS ČR ve vybraných typových činnostech IZS
(Hlaváčková, Urbánek).

3. Podporovat výzkum v oblasti urgentní medicíny a medicíny katastrof a bezpečnostní
výzkum v sektoru zdravotnictví v úzké spolupráci s akademickými institucemi a klinickým
zázemím:
-

podpora výzkumných aktivit v oblasti UM (studie PRE COOL, ve spolupráci s CSARIM a
CSIM),
programu implementace Systému psychosociální intervenční služby pro oblast urgentní
péče („SPIS“),
vymezení podmínek garance odborných akcí pro zajištění kvality konferencí zaštiťovaných
výborem
spolupráce s WHO na mapování systémů urgentní péče v Evropě,
ve spolupráci s MZ odboru krizové připravenosti bylo ve FN Brno byla zahájeno budování
Centra medicíny katastrof (příprava, výuka a výcvik v této oblasti) a v jeho gesci dochází
nyní k obnovení činnosti Národního traumatologického týmu.

4. Spolupracovat na rozvoji oboru urgentní medicíny v mezinárodním měřítku, zapojit se do
spolupráce zejména na evropské úrovni, snažit se o co nejaktivnější prezentaci
v mezinárodním kontextu:
-

-

Společnost OS UM MK je plným členem EuSEM – účast na všech jednáních Federace
EuSEM (Sorrento 2007 – Šeblová, Mnichov 2008 – Šeblová, Knor a Gřegoř, účast na
založení Prehospital Section – Knor, Šeblová, Valencie 2009 – Šeblová, zároveň práce
v Prehospital Section a Research Section)
Šeblová v roce 2010 nominována na viceprezidentku EuSEM
Šeblová v roce 2010 zvolena do výboru Prehospital Section EuSEM (výbor pracuje pod
vedením prof. Maaret Castrén),
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-

jsme přidruženým členem IFEM,
další prezentace české UM a MK v zahraničí: Lisabon NATO 2009 – Šeblová, Senec
Záchrana 2010 (Šeblová, Urbánek, Franěk, Hlaváčková), Izmir 2010 – Hlaváčková.

5. Podporovat činnost sekcí odborné společnosti (Sekce urgentních příjmů, Sekce medicíny
katastrof):
-

spolupráce se sekcí MEKA a se zástupci sekce UP
zřízena sekce nelékařů formou přidruženého členství (studenti lékařských fakult, NLZP a
případně další zájemci).

6. Vytvářet a podílet se na vzniku doporučených postupů pro obor urgentní medicíny a
medicíny katastrof a spolupracovat v této oblasti s ostatními odbornými společnostmi:
-

Editované nebo revidované doporučené postupy v období 2007 - 2010
o Správná praxe zdravotnického operačního střediska
o Telefonicky asistovaná první pomoc
o Akutní koronární syndrom v PNP (aktualizace)
o Nedokladná resuscitace (aktualizace)
o Přednemocniční péče o pacienty s akutním mozkovým infarktem, indikovanými
k trombolytické léčbě (aktualizace)
o Třídící a identifikační karta pro lékařské třídění při hromadném postižení zdraví na
území ČR
o Ošetření pacienta se závažným úrazem v PNP
o Organizace příjmu pacientů na vstupu do nemocnice při mimořádných událostech
o Indikační kritéria pro nasazení LZS
o Mírná hypotermie v PNP u pacientů po NZO
o Seznam doporučených antidot.

-

Mezioborová spolupráce v oblasti doporučených postupů
o se společností úrazové chirurgie ČLS JEP – kritéria pro příjem pacientů do TC
(„triáž“)
o Konsensuální stanovisko k použití terapeutické hypotermie (v pracovní skupině
Šeblová, Škulec Truhlář, přílohou je návrh protokolu pro hypotermii v PNP)
o Konsensuální stanovisko k poskytování paliativní péče
o Diagnostický a léčebný standard otravy oxidem uhelnatým

7. Věnovat pozornost vzniku zákona o ZZS a podporovat vznik této legislativní normy:
-

práce na znění navrhovaného zákona o zdravotnických záchranných službách ve všech
fázích přípravy a připomínek, jednání se všemi zúčastněnými subjekty;
v srpnu 2010 obnova jednání na úrovni vedení MZ ČR ve spolupráci s AZZS ČR.

8. Otevřeně komunikovat s členskou základnou – informováním o činnosti výboru na
webových stránkách, na odborných konferencích a prostřednictvím časopisu Urgentní
medicína:
-

pravidelná aktualizace webových stránek a zveřejňování všech dokumentů (stanoviska,
doporučené postupy, zápisy ze schůzí výboru atd.),
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-

využití nabídky ČLS JEP na rozeslání informací elektronicky na mailové adresy členů
společnosti,
pravidelné informace z výboru v časopise Urgentní medicína, včetně zveřejňování
schválených doporučených postupů,
ustaly stížnosti na nedostatečnou komunikaci ze strany členů OS.

9. Spolupracovat s Asociací záchranných služeb ČR a vzájemně koordinovat činnost, vymezit
pole působnosti obou organizací:
-

vymezení kompetencí a úkolů obou organizací (v působnosti výboru zejména otázky
odbornosti a vzdělávání, AZZS ČR spíše organizační, právní a ekonomické aspekty činnosti),
vzájemné konzultace obsahu připomínek návrhů zákonů a vyhlášek pro zajištění větší
efektivity v komunikaci s úřady,
vzájemná účast předsedů na jednáních obou organizací.

Další aktivity nedeklarované v programovém prohlášení z roku 2007:
Mezioborová a mezirezortní spolupráce:
-

práce v mezirezortní komisi pro prevenci dětských úrazů (Knor, Šeblová),
spolupráce se společností CSIM (vzájemná účast na konferencích ve formě zvaných
přednášek), spolupráce na doporučených postupech (viz výše),
spolupráce s neurologickou společností (cerebrovaskulární programy a nové organizační
postupy v této oblasti,
spolupráce s kardiologickou společností (konzultace doporučených postupů, účast na
konferencích ve formě zvaných přednášek),
urgentní medicína se stává svébytným klinickým oborem – již i v očích odborné veřejnosti,
jednání s vedením Slovenské společnosti UM+MK (MUDr. Dobiáš) – dohoda o vzájemné
užší spolupráci,
spolupráce s GŘ HZS, PČR a MZ při zpracování nových typových činností pro Katalog
typových činností IZS (Hlaváčková, Urbánek).

Zpracovala Jana Šeblová, říjen 2010, doplnění Jiří Knor, Dana Hlaváčková, Pavel Urbánek
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