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

Programové prohlášení výboru Společnosti urgentní medicíny a medicíny
katastrof ČLS JEP na léta 2015 – 2018

1. Výbor bude prosazovat úzkou provázanost mezi přednemocniční a nemocniční
neodkladnou péčí, které jsou nedělitelnou a rovnocennou součástí oboru UM.
2. Výbor bude podporovat rozvoj v oblasti krizové připravenosti včetně přípravy a
ověření jednotné metodiky sběru dat a analýzy situací i nácviků s hromadným
postižením zdraví .
3. Výbor považuje za svoji prioritu podporu všech úrovní vzdělávání, od pregraduálního
přes specializační až po celoživotní kontinuální doškolování specialistů; v tomto bude
spolupracovat zejména s lékařskými fakultami v ČR. Bude se zasazovat o vytvoření
standardů pro výuku a o akreditaci pracovišť urgentní medicíny tak, aby byla
vytvořena dostatečná síť pro zájemce o postgraduální výuku při zachování kvality
výcviku.
4. Výbor bude podporovat rozvoj výzkumu a přístupu na základě medicíny založené na
důkazech. Bude podporovat rozvoj programů sledování kvality a sběru dat jednotným
způsobem tak, aby byla práce jednotlivých zdravotnických zařízení (zdravotnických
záchranných služeb a urgentních příjmů) vzájemně porovnatelná. Výbor bude rozvíjet
spolupráci s ostatními odbornostmi v oblasti výzkumu, vzdělávání i tvorby
doporučených postupů, a to se všemi společnostmi, kde se pole působnosti překrývá.

5. Výbor se bude podílet na vytváření, sledování a naplňování legislativních norem,
týkajících se činnosti v oboru urgentní medicíny a medicíny katastrof.
6. Výbor bude maximálně podporovat rozšíření oddělení urgentních příjmů do všech
nemocnic a bude přispívat ke snahám o standardizaci práce na těchto odděleních při
respektování úrovně a možností jednotlivých zdravotnických zařízení. Bude snažit o
prosazení úhrady ze strany zdravotních pojišťoven a vytvoření kódů pro oddělení
urgentních příjmů.
7. Výbor bude podporovat rozvoj sekcí a pracovních skupin v rámci společnosti a tím se
podílet na diferenciaci oboru a rozvoji všech směrů aktivit.
8. Výbor bude spolupracovat s profesními i odbornými organizacemi nelékařských
zdravotnických pracovníků na rozvoji oboru.
9. Výbor bude spolupracovat i s mezinárodními institucemi a společnostmi, zejména
s Euroepan Society of Emergency Medicine (EuSEM) a Union Européenne des
Médecins Spécialistes (UEMS), a také s ostatními oborovými národními společnostmi.
10. Výbor se bude v maximální míře snažit o propagaci a mediální prezentaci oboru jak
pro laickou veřejnost prostřednictvím médií, tak pro odbornou veřejnost v obecném
zdravotnickém nebo odborném tisku tak, aby se do obecného povědomí dostal obsah
a rozsah oboru.
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