Česká lékařská společnost J.E. Purkyně
Společnosti urgentní medicíny a medicíny katastrof

Programové prohlášení
ČLS JEP – společnosti urgentní medicíny a medicíny katastrof
pro funkční období 2011 – 2015
Výbor SUMMK, zvolený na období 2011 – 2014:
1. považuje za nezbytné zasazovat se o opětovné převedení oboru mezi obory základní a
vyvine na všech úrovních maximální úsilí k dosažení tohoto cíle;
2. vytyčuje jako jeden ze svých hlavních úkolů věnovat se kvalitě postgraduální přípravy
lékařů vlastního oboru a zároveň se podílet na postgraduální přípravě ostatních
odborností, a to jak po stránce praktického výcviku, tak po stránce teoretické výuky;
v této oblasti hodlá spolupracovat se všemi vzdělávacími institucemi;
3. vnímá obor jako nedělitelný souhrn přednemocniční i nemocniční urgentní medicíny,
součástí oboru je i připravenost na řešení mimořádných událostí; segment urgentních
příjmů tvoří klinickou a edukační základnu oboru;
4. shledává nezbytným prosadit obor v co možná nejširším měřítku do pregraduální
výuky na lékařských fakultách, neboť (a to i dle dosavadních zkušeností) může
nabídnout studentům syntetický pohled na obtíže pacienta a také výcvik v praktických
dovednostech, který v jiných oborech chybí;
5. chce dále prohlubovat spolupráci mezi Asociací zdravotnických záchranných služeb a
postupovat společně a jednotně ve vztahu k orgánům státní správy a ostatním
organizacím mimo obor;
6. plánuje komunikovat s ostatními odbornými lékařskými i nelékařskými organizacemi
s cílem zajistit kvalitní a bezpečnou péči o pacienty jak na místě náhlé poruchy zdraví
či úrazu, tak na vstupu do nemocnice;

7. bude usilovat o zintenzivnění mezinárodní spolupráce zejména na evropské úrovni a i
nadále se aktivně podílet na činnosti Evropské společnosti urgentní medicíny
(EuSEM);
8. bude podporovat rozvoj výzkumu v oblasti urgentní medicíny a medicíny katastrof;
9. i nadále se bude věnovat tvorbě a aktualizacím doporučených postupů pro klinické
stavy v urgentní medicíně a organizačním a součinnostním doporučeným postupům
pro řešení mimořádných událostí, a to ve spolupráci s ostatními odbornostmi a
organizacemi;
10. v oblasti medicíny katastrof naváže na již započatou spolupráci s Koordinačním
centrem MEKA (budování systému poskytování psychosociální podpory pro
zdravotníky, příprava odborníků v oblasti medicíny katastrof pro práci v ČR i pro
zahraniční mise a další úkoly);
11. dále bude rozvíjet mezioborovou spolupráci prostřednictvím přednáškové a publikační
činnosti s ostatními medicínskými obory;
12. zavazuje se v maximální míře prostřednictvím aktivní spolupráce s médii propagovat
urgentní medicínu, dosažené úspěchy a možné přínosy oboru pro širokou veřejnost, a
hodlá vyvíjet dlouhodobé úsilí ke zvýšení prestiže oboru a jeho lékařů a lékařek
v očích odborné i laické veřejnosti.
Za výbor Společnosti urgentní medicíny a medicíny katastrof ČLS JEP
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