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

Zařazení do certifikovaného kurzu urgentní medicína
Výbor ČLS JEP, společnosti urgentní medicíny a medicíny katastrof, se tímto dokumentem snaží
pomoci lékařům, kteří mají problém s přihlášením do oboru urgentní medicína, byť splňují potřebnou
praxi. Ocitli se totiž ne vlastní vinou v legislativní pasti, a to v důsledku opakovaně měněných
legislativních podmínek ohledně získání specializované způsobilosti v oboru urgentní medicína
Ministerstvem zdravotnictví v rozmezí několika let.
Lékaři, kteří mají podle úplně původních pravidel atestaci I. stupně v tzv. základním oboru (interna,
chirurgie, pediatrie, anesteziologie a resuscitace 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.
Paradoxem jsou situace, kdy na jednom pracovišti působí 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,
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 poslední skupina lékařů má velké problémy, byť jde často o lékaře tzv. samostatně pracující,
kteří mají I. atestaci v základním oboru podle starého systému vzdělávání a na záchranné službě
působí třeba i mnoho let. Ačkoliv jsou zkušenými praktiky urgentní medicíny, nemohou se do oboru
urgentní medicína přihlásit. Navíc by de facto měli být zařazeni do 12. platové třídy, stejně jako
absolventi lékařské fakulty, což má pro ně pochopitelně závažné ekonomické důsledky.
Problémy se zařazením do oboru mají i lékaři, kteří mají specializovanou způsobilost v jiném oboru
než interna, chirurgie, pediatrie, anesteziologie a resuscitace a všeobecné lékařství, např. ortopedie,
otorhinolaryngologie, gynekologie a porodnictví, neurologie či jiné.
Všem těmto lékařům chce Výbor odborné společnosti urgentní medicína a medicína katastrof (dále
jen VOS) vyjít vstříc, a umožnit jim vstup do oboru následující cestou:

1.

2.
3.
4.

Uchazeč zpracuje žádost s vysvětlením situace, ve které se nachází, uvede délku praxe a
obrátí se na VOS. Součástí žádosti musí být doporučení dvou respektovaných odborníků v
oboru.
VOS žádost posoudí a doporučí ji k dalšímu vyřízení nebo zamítne.
V případě kladného hodnocení VOS žádost postoupí Akreditační komisi Ministerstva
zdravotnictví pro obor UM, které ji v případě odsouhlasení předá IPVZ.
Vedoucí katedry IPVZ žádost předá na Ministerstvo zdravotnictví, které adepta zařadí do
oboru.
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