ČESKÁ LÉKAŘSKÁ SPOLEČNOST J.E.PURKYNĚ
SPOLEČNOST URGENTNÍ MEDICÍNY A MEDICÍNY KATASTROF
Evropská společnost urgentní medicíny

Programové prohlášení EuSEM - o urgentní medicíně v Evropě
CO JE URGETNÍ MEDICÍNA?
Urgentní medicína je lékařská specializace, založená na znalostech a dovednostech
nezbytných pro prevenci, diagnostiku a zvládnutí urgentních a emergentních příznaků nemocí
a úrazů, které postihují pacienty všech věkových skupin a v celém spektru nediferencovaných
somatických a duševních poruch. Je specializací, ve které je čas kritickou veličinou. Praxe
urgentní medicíny zahrnuje přednemocniční a nemocniční třídění, resuscitaci, vstupní
vyšetření a zvládnutí nediferencovaných urgentních a emergentních stavů až do propuštění
nebo do předání do další péče jiného lékaře nebo zdravotníka. Zahrnuje též vývoj systémů
přednemocničních a nemocničních záchranných služeb.
CO JE EVROPSKÁ SPOLEČNOST URGENTNÍ MEDICÍNY (EuSEM)?
Evropská společnost urgentní medicíny (EuSEM) zahrnuje Federaci, která je v současné době
tvořena 22 evropskými národními společnostmi urgentní medicíny a reprezentuje více než 12
000 lékařů urgentní medicíny v Evropě.
JAKÝ JE SOUČASNÝ STAV URGENTNÍ MEDICÍNY V EVROPĚ?
Urgentní medicína je v současné době uznaná jako samostatná lékařská specializace v devíti
členských zemích Evropské unie (podle EU direktivy 2005/36/EC) a v některých dalších
zemích EU existuje jako nástavbová specializace. Evropská společnost urgentní medicíny
zastává názor, že poskytování vysoce kvalitní péče v urgentních stavech vyžaduje lékaře se
specializovaným výcvikem v urgentní medicíně, neboť toto je nejefektivnější cesta (jak
z klinického, tak z ekonomického pohledu), jak poskytnout vysoce kvalitní péči v kritických
počátečních stádiích urgentní léčby. Proto by všechny evropské země měly usilovat o
ustanovení urgentní medicíny základní lékařskou specializací.
JAKÉ JSOU PRINCIPY POLITIKY EuSEM?
Evropská společnost urgentní medicíny se snaží zajistit:
• Nejvyšší kvalitu urgentní péče pro všechny pacienty
•

Poskytování této péče specialisty s výcvikem v urgentní medicíně

•

Srovnatelný standard klinické péče na urgentních příjmech v celé Evropě

K dosažení těchto cílů považuje EuSEM za potřebné následující kroky:
•

Evropský společný vzdělávací program, založený na kompetencích:
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Péče o pacienty
Medicínské znalosti
Komunikační, interpersonální dovednosti a dovednosti, týkající se spolupráce
Profesionalita, etické a legislativní otázky
Organizační, plánovací a manažerské dovednosti
Akademické aktivity – výuka a výzkum

•

Vzdělávací a výcvikové programy k zajištění tohoto společného vzdělávacího
programu

•

Systém hodnocení a přezkoušení k ověření, zda předepsané kompetence byly
dosaženy

•

Standardy klinické péče a rozsáhlý program, hodnotící, zda je těchto standardů
dosahováno

•

Výzkumné projekty, které by přispěly k rozvoji mezinárodních vědeckých důkazů
v oboru

•

Zahrnutí urgentní medicíny jako klíčové součásti pregraduální lékařské výuky

JAKÝ VÝCVIK BY MĚL BÝT VYŽADOVÁN PRO PRAKTIKOVÁNÍ URGENTNÍ
MEDICÍNY V EVROPĚ?
EU direktiva pro lékaře vyžaduje specializační výcvik v urgentní medicíně v minimální délce
pěti let. EuSEM již publikoval evropský společný specializační vzdělávací program a
v současnosti spolupracuje s Multidisciplinárním výborem lékařských specializací Evropské
unie (UEMS). Výbor posuzuje revizi společného vzdělávacího programu a posuzuje principy
zahrnuté v zahájení a organizaci výcvikových programů podle srovnatelných standardů na
určených odděleních v celé Evropě.
SOUHRN POLITIKY EuSEM
Hlavním cílem EuSEM je zajistit co nejvyšší kvalitu urgentní péče pro pacienty. Tato péče by
měla být poskytována lékaři s výcvikem v urgentní medicíně. Urgentní medicína by se měla
ve všech evropských zemích stát základní lékařskou specializací, aby všichni pacienti měli
přístup ke kvalitní péči v urgentních stavech.
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