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Vážený pane doktore,
obracím se na Vás jako vedoucí akreditační komise Ministerstva zdravotnictví pro obor
Urgentní medicína a medicína katastrof s důvěrou a prosbou o pomoc pro některé lékaře,
kteří se nemohou přihlásit do oboru urgentní medicína, byť splňují potřebnou praxi. Ocitli
se totiž ne vlastní vinou v legislativní pasti, díky kontinuálně měněným legislativním
podmínkám ohledně získání specializované způsobilosti v oboru urgentní medicína.
Lékaři, kteří mají podle úplně původních pravidel atestaci I. stupně v tzv. základním oboru
(interna, chirurgie, pediatrie, A+R a všeobecné lékařství) mohli získat specializovanou
způsobilost v urgentní medicíně přihlášením do oboru do 2.4.2009 a následným složením
atestace. Nyní tento postup není možný, neboť urgentní medicína je od uvedeného data
certifikovaným kurzem, na který je možno se přihlásit až se specializovanou způsobilostí v
základním oboru. V legislativní pasti se tak ocitli lékaři s atestací I.stupně v základním
oboru, kteří sice jsou zkušenými praktiky urgentní medicíny, nemohou se však do oboru
urgentní medicína přihlásit a navíc by de facto by měli být zařazeni do 12. platové třídy,
stejně jako absolventi lékařské fakulty.
Paradoxem jsou situace, kdy na jednom pracovišti jsou různí lékaři, z nichž:
- první je zapsán do oboru urgentní medicína, neboť se stihl přihlásit do oboru do 2.4.2009
a má I.atestaci v základním oboru bez specializované způsobilosti v základním oboru,
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- druhý je v oboru zapsán, neboť se přihlásil do oboru urgentní medicína v době, kdy byl
tento ještě základním, a to ihned po promoci,
- třetí je v pasti, neboť se do oboru nepřihlásil (tedy v době, kdy byl základním do
2.4.2009) a žil s vědomím, že má atestaci I.stupně v základním oboru a do oboru se
přihlásí až bude mít potřebnou praxi.
Právě u posledního typu lékařů si Vás dovoluji požádat o pomoc, a to pouze umožněním
vstupu- přihlášením- do oboru urgentní medicína. Jde vždy o lékaře, kteří jsou v praxi tzv.
samostatně pracující (!), mají I. atestaci v základním oboru podle starého systému
vzdělávání.
Zdůrazňuji, že se jedná o přechodný stav (pokud se opět nezmění legislativní podmínky
vzdělávání), neboť jde o omezený počet lékařů, jejichž odbornost a spolehlivost v každém
případě musí garantovat Výbor odborné společnosti UM a MK ČLS JEP.
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