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ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝBORU SPOLEČNOSTI URGENTNÍ
MEDICÍNY A MEDICÍNY KATASTROF ČLS JEP, z. s.
VE FUNKČNÍM OBDOBÍ 2015–2018
Volby na čtyřleté funkční období 2015–2018 se konaly na
přelomu let 2014/2015 korespondenčním způsobem, a byly
dvoukolové.
Výbor pracoval ve složení: Jana Šeblová – předsedkyně,
Roman Gřegoř – místopředseda, Anatolij Truhlář – vědecký
sekretář, Milan Ticháček – pokladník, Jiří Knor, Ondřej Franěk, Ilja Deyl, Pavel Urbánek a Marek Slabý. V revizní komisi
působili kolegové: Pavel Hubáček – předseda, Roman Škulec
a Jaromír Kočí, pravidelně se účastnili schůzí výboru a měli
přístup i ke všem dokumentům.
Stav členské základny ke konci roku 2018: počet členů byl
352, z toho 65 v režimu přidruženého členství (NLZP, ostatní
profese a studenti medicíny).
Seznam čestných členů odborné společnosti: prof. MUDr.
Miroslav Klain, USA, od 1999, prof. Peter Safar, MD, USA, od
roku 2005, prof. MUDr. Jiří Pokorný, DrSc., doc. MUDr. Jarmila
Drábková, CSc., od roku 2004, prof. Dr. David Williams, Velká
Británie, od roku 2013, MUDr. Juljo Hasík, MUDr. Jiří Štětina
sen., MUDr. Ilja Deyl a MUDr. Milan Ticháček.
SUMMK ČLS JEP je členem EuSEM (European Society for
Emergency Medicine), dále členem Board and Section of
Emergency Medicine v UEMS (European Union of Medical
Specialists), zabývajícím se harmonizací vzdělávání lékařů
v EU. V letech 2014–2017 jsme ve výkonném výboru EuSEM
měli zastoupení (Šeblová ve funkci vědeckého sekretáře).
Během prvních schůzí v roce 2015 vydali členové výboru
Programové prohlášení na léta 2015–2018 (viz příloha 1).
POSTGRADUÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, CELOŽIVOTNÍ
VZDĚLÁVÁNÍ A KONGRESY
Oblast oborového vzdělávání považuje výbor dlouhodobě
za prioritu.
V době obměny výboru byla již urgentní medicína zařazena mezi základní obory. První verze vzdělávacího programu byla po připomínkách všech zúčastněných organizací
(SUMMK, zástupci urgentních příjmů, zástupci katedry UM
na IPVZ) odevzdána na MZ, nicméně do vydání ve Věstníku pak uplynul více než rok a půl. Vydání textu bylo pro
praktickou realizaci postgraduálního vzdělávání nezbytné,
všechny tehdy nové vzdělávací programy včetně urgentní
medicíny byly vydány v 5. čísle Věstníku MZ dne 20. května
2015. Postgraduální vzdělávání bylo předánbo na lékařské
fakulty. Členové výboru vstoupili do jednání se Specializační
oborovou radou (SOR), jejíž první předsedkyní byla MUDr.
Milana Pokorná, Ph.D., později prim. MUDr. Jaromír Kočí,
Ph.D. Specializační oborovou radu tvoří garanti urgentní
medicíny na jednotlivých lékařských fakultách.
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Záhy po vydání nových vzdělávacích programů se však celý
proces opakoval od počátku, včetně obhajování oboru jako
široce koncipovaného základního, s klinickou základnou na
urgentních příjmech. Vzhledem ke změnám v délce a náplni
kmenů bylo nutné znovu přepracovat a upravit požadavky
na obsah vzdělávání. Byl zkrácen předatestační kurz, zařazeny kurzy ALS (Advanced Life Support) a ATLS (Advanced
Trauma Life Support) a dořešena jejich akreditace vzhledem k požadavkům postgraduálního vzdělávání. Shodli
jsme se i na nutnosti změny zkoušky směrem k ověření
praktických znalostí a dovedností formou řešení klinických
scénářů. Jednou ze zásadních navrhovaných změn je možnost absolvovat většinu doby praxe na urgentním příjmu,
který splňuje požadavky dle Věstníku MZ z roku 2015. Na
akreditovaném pracovišti UP s centrovou péčí (KCC, IC, TC
a kardiocentrum) by měl rezident absolvovat 3 měsíce. Tento
návrh by zpřístupnil možnost splnit podmínky postgraduální
přípravy většímu počtu mladých zájemců. V lednu 2019
však vzdělávací program stále čeká na definitivní schválení
a vydání ve Věstníku MZ.
Od roku 2017 se novým vedoucím Katedry UMMK při IPVZ
stal MUDr. Petr Kolouch, MBA, který vystřídal na této pozici
MUDr. Josefa Štorka, Ph.D. MUDr. Kolouch plánoval rozšíření
vzdělávacích aktivit (např. nabídnout kurzy Lékařské první
pomoci a KPR i nelékařům, vytvořit nové kurzy pro již specializované lékaře – ultrazvukové vyšetření, pediatrickou
tématiku, zvýšení nabídky kurzů pro NLZP).
V oblasti celoživotního vzdělávání považoval výbor za nejdůležitější celostátní oborové kongresy. Garantoval dvě akce,
Dostálovy dny urgentní medicíny, konané vždy na podzim
v Ostravě, a Brněnské dny urgentní medicíny v jarním termínu v Mikulově. Prostřednictvím Sekce NLZP převzal i záštitu
nad podzimním Pelhřimovským podvečerem, zaměřeným
primárně na vzdělávání a prezentace záchranářů. Podíleli
a spolugarantovali jsme i mezioborové akce (Colours of
Sepsis, kongresy CSIM, symposium ČRR, Kongres dětské
anesteziologie, intenzivní a urgentní medicíny aj.).
Významným i diplomatickým úspěchem je schválení pořádání evropského kongresu urgentní medicíny (EuSEM)
v roce 2019 v Praze, nabídku na pořádání kongresu jsme
podávali v roce 2014 a definitivní rozhodnutí padlo v roce
2015. Kongres se bude konat v letošním roce v termínu od
12. do 16. října 2019 v Kongresovém centru v Praze.

Rozvoj urgentních příjmů je další z priorit výboru, neboť
tvoří jak klinickou základnu oboru, tak jsou především místem postgraduálního výcviku rezidentů.
V únoru 2015 byla při MZ ČR ad hoc vytvořena pracovní skupina pro urgentní příjmy, z členů výboru do ní byli
nominováni Šeblová, Slabý a Kočí. Výsledkem byl text doporučení pro vznik a koncepci urgentních příjmů, který
byl též vydán ve Věstníku MZ č. 4/20105 ze dne 20. 3. 2015
(viz: http://www.mzcr.cz/Legislativa/dokumenty/vestnik-c-4/2015_10111_3242_11.html , str. 28 – 32). Pracovní skupina se snažila o natolik obecný text, aby vystihl základní
princip neplánovaných příjmů do zdravotnických zařízení,
a aby současně byl použitelný pro všechny typy nemocnic
a nebyl diskriminační vůči zejména menším zdravotnickým
zařízením. V současné době je text upravován na aktuální
podmínky, i v nové pracovní skupině jsou zastoupeni členové výboru (Kočí, Slabý).
V průběhu roku 2017 se otevřela jednání o úhradách péče
poskytované na urgentních příjmech. Kolegové z UP FN
Olomouc (Kutěj, Fiala) připravili návrh pětice kódů, které
optimálně popisují činnost na UP (triáž sestrou, komplexní
vyšetření lékařem UP, kontrolní vyšetření lékařem UP, péče
o nemocné na intenzivní vyšetřovně UP – priorita 1 – po 15
minutách a péče o nemocné na hale UP – priorita 2 a nižší
– též po 15 minutách). Tyto kódy mají podporu ze strany
ČLK a zdají se být akceptovatelné i pro pojišťovny. Na rok
2018 však MZ schválilo pro úhradu vlastní kód 09566, který
nepovažujeme za optimální. Podařilo se nám v definici náplně tohoto kódu docílit úprav (snížení doby pobytu na 2
hodiny oproti navrhovaným 4 hodinám a rozšíření úhrady
na všechny pacienty, nikoliv jen na ty, kteří jsou propuštěni,
jak zněl původní návrh). Pětice kódů navržených AZZS a odbornou společností byla projednávána na dvou jednáních
Pracovní skupiny pro tvorbu kódů, avšak na podzim nebyli
zástupci oboru přizváni na původně slíbené finální projednání. Možnost zavedení této formy úhrady poskytované
péče ve veřejném zájmu již od roku 2019 byla ze strany MZ
zamítnuta. VZP spustila ve vybraných nemocnicích pilotní
projekt, který ověřuje použitelnost tohoto nástroje. Přesto
alespoň nějaký forma přímé úhrady formou kódu 09566 je
po mnoha letech, kdy činnost těchto pracovišť byla dotována
z rozpočtu zdravotnických zařízení, do jisté míry průlomem.
ČINNOST SEKCÍ ODBORNÉ SPOLEČNOSTI
V uplynulém volebním období se úspěšně rozvíjela činnost
sekcí, zástupci jednotlivých sekcí/pracovních skupin dostali
prostor pro prezentaci své odborné činnosti v samostatném bloku na jubilejních 25. Dostálových dnech v Ostravě
v roce 2018.
Předsedové sekcí, pokud nebyli sami členy výboru nebo RK,
měli přístup na schůze výboru, čehož nejčastěji využívali
zástupci sekce NLZP a sekce LZS.

V rámci odborné společnosti působily tyto sekce či pracovní
skupiny:
• Sekce medicíny katastrof – MUDr. Pavel Urbánek, Ph.D.
• Sekce nelékařských zdravotnických pracovníků –
Jiří Kodet, DiS.
• Sekce pro leteckou záchrannou službu –
MUDr. Eva Smržová
• Pracovní skupina pro urgentní sonografii –
MUDr. Roman Škulec, Ph.D.
• Pracovní skupina pro operační řízení –
MUDr. Ondřej Franěk
• Sekce mladých lékařů urgentní medicíny
(vedení sekce v řešení).
Po ustanovení skupiny pro LZS vydali členové programové
prohlášení s plánem aktivit skupiny (viz příloha 2). Sekce LZS
se významně podílela na tvorbě podkladů pro komunikaci
s orgány státní správy v době provedených (dle názoru
výboru nekoncepčních) změn v LZS v roce 2016 a též na
činnosti pracovní expertní skupiny při MZ a široké mezirezortní expertní skupiny, která měla za cíl dosáhnout konsensu
ohledně koncepce LZS v ČR po roce 2020. Výsledkem práce
této skupiny je dokument z roku 2018 nazvaný: Současný
stav a odborné medicínské, provozní a technické požadavky na poskytování LZS v ČR v budoucnu (viz: https://www.
urgmed.cz/lzs/index.htm). Sekce dále pracuje na sběru
a standardizaci dat o činnosti jednotlivých středisek, na
principech operačního řízení LZS a na definici a podmínkách
speciálních činnosti.
Sekce mladých lékařů urgentní medicíny (otevřená i medikům) si zatím nezvolila vedení. Mladým lékařům a studentům medicíny jsme po dohodě s vedením ZZS hl. m. Prahy
nabídli účast na akci Pražská 155 (v režimu pozorovatelů),
čehož využili 4 studenti medicíny a akci hodnotili jako velmi
přínosnou, byl též uspořádán jeden vzdělávací bezplatný
celodenní prakticky zaměřený seminář. S organizátory Dostálových dnů jsme domluvili, že na tuto výroční oborovou
konferenci měli v posledních letech medici bezplatný vstup,
čehož průběžně využívali. V roce 2018 se někteří mladí kolegové se aktivně zúčastnili nejen DD 2018, ale i evropského
kongresu v Glasgow a navázali spolupráci se sekcí mladých
lékařů v EuSEM (Veselá).
Sekce NLZP se podílela jak na odborném programu Dostálových dnů, tak převzala garanci Pelhřimovského podvečera
a vytvořila také několik edukačních materiálů. Ve spolupráci
se skupinou vzdělavatelů ZZS v ČR se členové podíleli na
tvorbě Bulletinu vzdělavatelů, byť zatím nebyl oficiálně
garantován výborem. Členové sekce NLZP působí i v dalších
sekcích (USG, LZS, operačního řízení), podílejí se na připomínkách legislativních norem, které se týkají záchranářů
a jejich vzdělávaní.
Nejnověji zatím vznikly dvě pracovní skupiny – urgentní
ultrasonografie (programové prohlášení viz příloha 3), která
vypracovala vzdělávací curiculum, a PS pro operační řízení,
obě připravují volby do vedení skupin.

INFORMAČNÍ SERVIS

PODPORA ROZVOJE SÍTĚ URGENTNÍCH PŘÍJMŮ
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TVORBA A REVIZE DOPORUČENÝCH POSTUPŮ

MEZIOBOROVÁ A MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE

V uplynulém období vznikly či byly revidovány a aktualizovány následující doporučené postupy:
•	Systémové a funkční hodnocení práce Zdravotnického
operačního střediska (Franěk) 2015;
•	Neodkladná resuscitace – aktualizace 2017 (Franěk, Knor,
Truhlář);
•	Přednemocniční péče o pacienty s akutní cévní příhodou
mozkovou – 2017 (Šeblová, Tomek);
•	Používání skóre NACA v podmínkách PNP, 2017 (Franěk);
•	Konsenzuální stanovisko pro cílenou regulaci tělesné
teploty v přednemocniční neodkladné péči u nemocných po mimonemocniční náhlé zástavě oběhu – 2017
(Škulec, Šeblová, Truhlář);
•	Poskytování telefonických informací o obvyklém postupu v případě nezávažných zdravotních potíží – 2017
(Franěk);
•	Indikační kritéria pro nasazení LZS – aktualizace 2018
(Truhlář, Franěk, Gřegoř, Mašek, Müller);
•	Ošetření pacienta se závažným úrazem v PNP – aktualizace 2018 (Franěk, Knor, Mašek, Šeblová, Dědek);
•	Hromadné postižení zdraví/osob – postup řešení zdravotnickou záchrannou službou v terénu – aktualizace
2018 (Urbánek).

S ostatními odbornými společnostmi jsme spolupracovali
jak na každodenní bázi, tak i v rámci kongresů a odborných
projektů. Se zástupci psychiatrické společnosti jsme probírali
nárůst psychiatrické (a sociální) problematiky v praxi urgentní medicíny a kolegové nás seznámili s plánem reformy
psychiatrické péče. V každém kraji by měla vzniknout Centra
duševního zdraví, díky čemuž by byla zajištěna nepřetržitá
dostupnost odborníka na duševní zdraví; v plánu je i podpora vzniku psychiatrických oddělení v nemocnicích.
Zástupcem urgentní medicíny na půdě Společnosti intenzivní medicíny byl jmenován MUDr. R. Škulec, Ph.D. S intenzivisty a zástupci oboru anesteziologie a resuscitace jsme
se podíleli na výzkumném projektu „Tekutinová resuscitace
v intenzivní, perioperační a přednemocniční péči“ (Škulec,
Šeblová). V roce 2018 jsme navázali spolupráci s CSIM i v oblasti tvorby koncepce urgentních příjmů.
Členství v mezinárodních oborových organizacích je uvedeno v úvodu této zprávy a informace o konání evropského
kongresu v Praze v samostatném textu.

Členové výboru se též podíleli na vytvoření mezioborových
postupů a dokumentů:
•	Doporučení k rozmístění antidot, antisér a antitoxinů
v síti poskytovatelů zdravotní péče – 2016 (Šeblová,
Zacharov, Rakovcová, Pelclová – ve spolupráci s Toxikologickým informačním střediskem;
•	Telefonicky asistovaná první pomoc – ve spolupráci
s ČRR, 2017 (Franěk, Truhlář);
•	Přednemocniční péče o termický úraz (Prvotní odborné
ošetření popáleninového traumatu) – 2017 (Brychta,
Ticháček et. al) – ve spolupráci se Společností popáleninové medicíny;
•	Centra péče o nemocné po srdeční zástavě – Společné
stanovisko odborných společností (2017) – ve spolupráci
s Českou asociací akutní kardiologie ČKS, ČRR, CSIM,
CSARIM (za jednotlivé subjekty Ošťádal, Truhlář, Černý,
Cvachovec, Šeblová);
•	Domácí a genderově podmíněné násilí (manuál pro lékaře) – 2017 (Vaníčková, Hanáček, Krpálková, Papežová,
Prokopová, Šeblová, Vitoušová) – ve spolupráci s 1. a 3.
LF UK, Ústavem pro péči o matku a dítě a organizacemi
Pro dialog, ROSA a Bílý kruh bezpečí.
Všechny texty jsou publikovány na webu společnosti
(https://www.urgmed.cz/postupy/postupy.htm) a vyšly
i v časopise Urgentní medicína.
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Z DALŠÍ AGENDY
Členové výboru se průběžně podíleli na připomínkování
legislativních návrhů, spolupracovali s orgány státní správy, podíleli se na vypracovávání znaleckých posudků, atd.
Z podnětu a díky úsilí J. Knora a ve spolupráci s ředitelem
ÚZIS doc. RNDr. Ladislavem Duškem, Ph.D. se podařilo docílit nové podoby Listu o prohlídce zemřelého (LPZ), která
pro lékaře v terénu významně zjednodušuje administrativu
spojenou s úmrtím. MUDr. Knor se též pravidelně účastnil
pravidelných setkávání pracovní skupiny MZ ČR k cerebrovaskulární problematice, a věnoval se zejména tomu, aby
postupy dle Věstník MZ byly skutečně v praxi naplňovány.
Aktualizovali jsme též seznam soudních znalců, kteří v oboru
skutečně působí a jejichž odborná činnost je výboru odborné společnosti známa.
V Praze 15. února 2019
MUDr. Jana Šeblová, Ph.D. FESEM, předsedkyně
MUDr. Roman Gřegoř, místopředseda
MUDr. Anatolij Truhlář, Ph.D. FERC, vědecký sekretář
MUDr. Milan Ticháček, pokladník
MUDr. Petr Hubáček, MBA, předseda revizní komise

Příloha č. 1

ČESKÁ LÉKAŘSKÁ SPOLEČNOST J. E. PURKYNĚ
SPOLEČNOSTI URGENTNÍ MEDICÍNY A MEDICÍNY KATASTROF

1.	Výbor bude prosazovat úzkou provázanost mezi přednemocniční a nemocniční neodkladnou péčí, které jsou
nedělitelnou a rovnocennou součástí oboru UM.

7.	Výbor bude podporovat rozvoj sekcí a pracovních skupin
v rámci společnosti a tím se podílet na diferenciaci oboru
a rozvoji všech směrů aktivit.

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 .

8.	Výbor bude spolupracovat s profesními i odbornými
organizacemi nelékařských zdravotnických pracovníků
na rozvoji oboru.

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.

INFORMAČNÍ SERVIS

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ VÝBORU SPOLEČNOSTI
URGENTNÍ MEDICÍNY A MEDICÍNY KATASTROF ČLS JEP
NA LÉTA 2015–2018

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.

V Praze 14. května 2015

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.
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Příloha č. 2

SEKCE PRO LZS PŘI SUMMK
PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ
Letecká záchranná služba je již dlouhou dobu pevnou součástí systému přednemocniční neodkladné péče v České
republice. Její vývoj, aktuální způsob fungování i předpokládané další směrování přinášejí řadu specifik a odlišností od
jiných oblastí urgentní medicíny, které zásadním způsobem
ovlivňují bezpečnost a kvalitu práce a provozu LZS.
Všechna střediska LZS v ČR jsou konfrontována s obdobnými
provozními problémy a výzvami a pracovní skupina pro LZS
se má stát platformou, která bude jednotlivá střediska a odborníky věnující se problematice LZS spojovat a společným
úsilím posouvat k větší kvalitě a bezpečnosti.
Pracovní skupina se bude věnovat zejména:
1.	definici kvality v LZS, návrhům způsobu jejího sledování
a řízení;
2.	celostátní unifikaci pravidel pro noční provoz LZS – úkolům a roli pozemních složek, definici možností a potřeb
LZS v noci, zlepšení využitelnosti stávajících středisek
LZS s nočním provozem;

3.	řešení problematiky komunikace v LZS, vytvoření návrhu
celorepublikově platného komunikačního řádu;
4.	operačnímu řízení LZS – konfrontaci indikačních dat
z jednotlivých ZOS, zlepšení naplňování platného doporučeného postupu SUMMK (DP č.16 – viz: http://www.
urgmed.cz/postupy/2013_lzs.pdf)
5.	posilování jednotného vnímání pacientské a letové
bezpečnosti;
6.	výměně zkušeností z medicínského i technického vzdělávání a výcviku posádek LZS, sdílení způsobů nastavení
spolupráce jednotlivých členů posádky;
7.	vytvoření celostátního registru zásahů s použitím speciálních záchranných technik (podvěs, slanění, jeřáb);
8.	shromažďování statistických i jiných dat z jednotlivých
středisek (např. vytváření kompletních ročních statistik zahrnujících všechna střediska, vytváření přehledu
zdravotnického vybavení vrtulníků na jednotlivých stanovištích, přehled probíhajících vědeckých studií na LZS
a jejich případná koordinace apod.).

Příloha č. 3

PRACOVNÍ SKUPINA URGENTNÍ ULTRASONOGRAFIE
SPOLEČNOST URGENTNÍ MEDICÍNY
A MEDICÍNY KATASTROF ČLS JEP
PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ PRACOVNÍ SKUPINY URGENTNÍ ULTRASONOGRAFIE
SPOLEČNOSTI URGENTNÍ MEDICÍNY A MEDICÍNY KATASTROF ČLS JEP
Pracovní skupina urgentní ultrasonografie (PSUU) je dobrovolné sdružení organizované Společností urgentní medicíny
a medicíny katastrof České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně určené pro lékaře a nelékařské zdravotnické
pracovníky se zájmem o urgentní ultrasonografii (UU).
Urgentní ultrasonografie je metoda používaná při ošetřování nemocných se závažným akutním symptomem nebo
syndromem a umožňuje rychle a cíleně zodpovědět důležité
klinické otázky, které mají přímý vliv na následný diagnosticko-terapeutický postup.

Dlouhodobé programové vize PSUU jsou následující:
1) PSUU bude svojí aktivitou usilovat o praktickou implementaci UU na všech úrovních nemocniční i přednemocniční
urgentní medicíny.
2) PSUU bude připravovat, realizovat a odborně garantovat
vzdělávání v UU.
3) PSUU se bude podílet na tvorbě a aktualizaci odborných
doporučení a výukových materiálů týkajících se UU.
4) PSUU bude podporovat výzkumné a vědecké aktivity
v oblasti UU.
5) PSUU naváže mezioborovou spolupráci na poli UU s jinými
odbornými společnostmi a subjekty.
Dne 6. 6. 2015
Za PSUU
MUDr. Roman Škulec, Ph.D.
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VÝROČNÍ ZPRÁVA SEKCE NELÉKAŘSKÝCH ZDRAVOTNICKÝCH
PRACOVNÍKŮ ZA ROK 2018
ČESKÁ LÉKAŘSKÁ SPOLEČNOST J. E. PURKYNĚ
SPOLEČNOSTI URGENTNÍ MEDICÍNY A MEDICÍNY KATASTROF
SEKCE NELÉKAŘSKÝCH ZDRAVOTNICKÝCH PRACOVNÍKŮ
ČINNOST SEKCE NLZP BĚHEM ROKU 2018

•	14. Pelhřimovský podvečer
	Na základě spolupráce z předchozích ročníků Pelhřimovského podvečera byla i v letošním roce sekce oslovena
s nabídkou další spolupráce. Sekce poskytla konferenci
odbornou garanci a podílela se na organizaci, zejména
tedy odborného programu a workshopů (Základy urgentní sonografie pro zdravotnické záchranáře, Kapnografie pro zdravotnické záchranáře).
•	Novelizace zákona o nelékařských zdravotnických
povoláních
	Sekce se podílela na pokračujícím připomínkování návrhu novely zákona č. 96/2004 Sb. (zákon o nelékařských
zdravotnických povoláních). Soustavným tlakem nejen
naším, ale rovněž Komory záchranářů ZZS ČR a dalších
organizací, došlo mj. k odstranění podmínky nutné praxe
výkonu akutní lůžkové péče po dobu 1 roku pro zdravotnické záchranáře, kteří před dosažením kvalifikace
vykonávali povolání řidiče vozidla ZZS.
•	Kvalifikační standard
	Sekce se v roce 2018 podílela na připomínkách pro vydání nového Kvalifikačního standardu přípravy na výkon
zdravotnického povolání zdravotnický záchranář. Připomínkové řízení nebylo v roce 2018 uzavřeno a jednání
budou pokračovat i v následujícím roce.
•	Úprava kurikula Zdravotnický záchranář pro urgentní medicínu
	Sekce se rovněž podílela na připomínkovém řízení
vzdělávacího programu v oboru specializace Urgentní
medicína pro zdravotnické záchranáře. Jednání probíhalo na půdě NCO-NZO a připravuje se finální podoba
dokumentu.

•	Spolupráce s MZ ČR
	Sekci se podařilo dohodnout spolupráci s Ministerstvem
zdravotnictví ČR ohledně posuzování vzdělávacích programů podle zákona č. 96/2004 Sb.
	Zároveň Sekce vstoupila do jednání ohledně zařazení zástupců Sekce do atestační komise specializačního vzdělávání Zdravotnický záchranář pro urgentní medicínu.
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•	Prezentace činnosti sekce
	V průběhu roku byla v rámci odborných akcí prezentována dosavadní činnost sekce a její vize. Jednalo se např.
o Brněnské dny UM, Symposium ČRR, Dostálovy dny UM,
Pelhřimovský podvečer.

•	Doporučené postupy
	Sekce se podílela na připomínkování DOP projednávaných výborem SUMMK.
• Curriculum urgentní ultrasonografie
	Pracovní skupina urgentní ultrasonografie, jejímiž členy
jsou i členové Sekce NLZP, zpracovala a vydala Curriculum urgentní ultrasonografie pro specialisty v oboru
urgentní medicína.
ZÁVĚR
V roce 2018 se Sekce zabývala zejména připomínkováním
právních a vzdělávacích dokumentů týkajících se NLZP.
Snažili jsme se rovněž o navázání užší spolupráce s MZ
ČR, kdy zejména v rámci novelizace legislativy se podařilo
dosáhnout dílčích úspěchů. Dalším pozitivním faktem je
neustále rostoucí členská základna.
Výbor Sekce by rád poděkoval výboru ČLS JEP – SUMMK za
dosavadní spolupráci a dále všem členům Sekce za odvedenou práci v roce 2018.
Jiří Kodet, DiS.
předseda
Mgr. David Peřan
místopředseda
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