Zápis z 1. schůze výboru OS UM a MK ČLS JEP
v zasedací místnosti Lékařského domu ČLS JEP Sokolská 31, Praha 2
konané 20. února 2019 od 10 hodin
Přítomni: Šeblová, Ticháček, Truhlář, Gřegoř, Smržová, Kubalová, Kočí, Kutěj,
Weinberg, Knor, Slabý, Franěk, Hubáček, Kodet (NLZP)
1. Výsledky voleb do výboru: MUDr. Milan Ticháček jako předseda volební komise
vyhlásil výsledky voleb do výboru na období 2019-2022. Pořadí výsledků voleb do
výboru (bez počtu hlasů): Šeblová, Truhlář, Kočí a Gřegoř se shodným počtem, Knor,
Kubalová, Kutěj, Slabý, Smržová. Pořadí výsledků voleb do revizní komise (bez počtu
hlasů): Weinberg, Hubáček, Franěk a Urbánek se shodným počtem, Urbánek se vzdal
práce v RK. Ticháček a Kodet jako přítomní členové volební komise potvrdili
regulérnost průběhu obou kol voleb.
2. Volba funkcionářů výboru: Členové nově zvoleného výboru pak volili předsedu,
místopředsedu, vědeckého sekretáře a pokladníka. Šeblová a Truhlář se vzdali
kandidatury na předsedu, ze dvou kandidátů (Gřegoř, Kočí) zvolili členové tajnou
volbou MUDr. Romana Gřegoře za předsedu na další čtyřleté období. Do dalších
funkcí ve výboru byli zvoleni (vždy po 1 kandidátovi/pozici): MUDr. Jaromír Kočí,
Ph.D. – místopředseda, MUDr. Jana Šeblová, Ph.D. – vědecký sekretář, MUDr.
Vladislav Kutěj – pokladník.
3. Volba předsedy revizní komise: členové revizní komise si za předsedu zvolili
MUDr. Ondřeje Fraňka.
4. Shrnutí činnosti končícího výboru: stručné shrnutí na základě Zprávy o činnosti
(bude zaslána členům a uveřejněna v časopise Urgentní medicína) – Šeblová, Gřegoř,
Kočí.
5. Evropský kongres urgentní medicíny v Praze – aktuální stav a úkoly: informuje
Šeblová. Termín 12. – 16. 10. 2019, KC Praha. 12. – 13. workshopy, kongres začíná
13. 10. po obědě, slavnostní zahájení je po 3 odpoledních blocích kongresu.
a. Český celodenní blok bude 13. 10. v neděli v sále s kapacitou 170 míst, pokud
se čeští účastníci přihlásí na celý kongres, mohou se zdarma zaregistrovat i na
český blok, bude nutno mít nějakou rezervu v registracích. Oslovíme několik
servisních organizací s poptávkou služeb – nutno vyřešit urgentně, registrace
EuSEM začíná koncem února. Poplatky budou 1200 Kč pro lékaře, 1000 Kč
pro NLZP, nebude možnost vzhledem ke kapacitě registrace na místě. Členové
nově zvoleného výboru budou členy vědeckého výboru české části. Z důvodů
kontinuity zachováme název Dostálův den urgentní medicíny. Budeme mít
k dispozici 4 nebo 5 bloků po 90 minutách, členové výboru se kloní k variantě
4 přednášejících v jednom bloku (tam, kde bude standardní schéma).
b. Poplatky na celý kongres (konaný v angličtině) jsou v režimu „reduced-rate
countries“ – pro členy SUMMK jsou 325 EUR pro lékaře, 170 EUR pro NLZP
a lékaře-rezidenty, pro nečleny společnosti je to 385 EUR a 200 EUR. Bylo by
vhodné předjednat schvalování čerpání FIN/KP na MZ na registrační poplatky,
zajistí Gřegoř. Gřegoř, Slabý a Knor zajistí informování ředitelů ZZS přes
AZZS ČR, informace dodá Šeblová.

6. Urgentní příjmy – aktuální stav: Kutěj informuje o aktuální situaci. Pětice kódů pro
úhradu činností na UP byla na konci roku navzdory předběžnému projednání na PS
pro tvorbu kódů a sliby nakonec na rok 2019 odmítnuta, údajně nejsou dosud data
z pilotního projektu. Vykazován kód 09566, v jehož znění a definici se podařilo ze
strany zástupců naší společnosti dosáhnout alespoň nějakých změn (snížení doby
pobytu na 2 hodiny a kód je pro propuštěné, hospitalizované i zemřelé pacienty).
V rámci Colours of Sepsis v Ostravě proběhlo již tradiční setkání zástupců UP,
vystoupili též zástupci mladých lékařů s návrhem častějších setkávání s možností
výměny zkušeností – jak provozních, organizačních, tak i odborných. Připraví jedno
setkání na podzim, odborné prezentace – event. možnost přihlásit sdělení na kongres
do Mikulova na Brněnské dny urgentní medicíny.
7. Varia:
a. Jednání s CSIM – informuje Hubáček, na jednání výboru České společnosti
intenzivní medicíny dne 6. 2. 2019 v Praze přednesl náš pohled na aktualizaci
Věstníku MZ.
b. Aktivity v oblasti LZS – informuje Smržová. Podařilo se dosáhnout shody
o podobě celostátně jednotné bezpečnostní karty s pravidly pro spolupráci
posádek ZZS s vrtulníky LZS. Sekce LZS pracuje i na tématu jednotné podoby
výzvy pro LZS, finální podoba je předána k závěrečnému připomínkování
zástupcům pracovní skupiny pro operační řízení. Snaha o sjednocení
statistických dat o činnosti z jednotlivých středisek pokračuje, budou
prezentována na WS v Mikulově. Současně oznámila výboru rezignaci na post
předsedy Sekce LZS z důvodu střetu zájmů (nástup na Ministerstvo
zdravotnictví na služební místo vrchního ministerského rady v oddělení
zdravotní péče odboru zdravotních služeb), předání vedení sekce bude
dořešeno v nejbližší době.
c. Kvalifikační standard zdravotnického záchranáře – informuje Kodet za Sekci
NLZP. Sekce ve shodě se zástupci Komory záchranářů a zástupci VZŠ dodala
shodné připomínky, které se týkaly zejména zvýšení hodinové dotace praxe na
stěžejních oborových pracovištích (UP, ZZS). Připomínky byly přijaty.
d. Výběrové řízení na UP Bulovka – informuje Knor. Jde o pracoviště bez
plánovaného příjmu neselektovaných pacientů, takže z hlediska oboru
prakticky s nulovou hodnotou, nebude žádným způsobem řešit přebírání
pacientů od ZZS. Komise vůbec nebyla orientovaná v problematice UM a UP,
takže ze strany pojišťovny schválen bez problémů.
e. Odpověď MZ – odboru krizového řízení stran standardizace vybavení TC pro
příjem většího počtu pacientů – vyřídil Kočí (nesmyslné zadání, vybavení TC
je definováno v traumaplánech a MZ je má k dispozici).
f. Zastoupení v evropských orgánech. Nejbližší jednání EuSEM Council je 16. 3.
2019 v Bruselu, zúčastní se dosavadní zástupce ČR (Šeblová), výbor souhlasí.
Zastupování převezme Gřegoř jako nově zvolený předseda – další jednání
bude na EuSEM v Praze. Naše zastupování v Board of Emergency Medicine

v UEMS (vzdělávání, pracovní podmínky apod.) zatím bylo nedostatečné,
poslední zástupci byli Šeblová a Šoupal (v oboru již nepůsobí). Dohoda
o nominaci 2 zástupců – Kočí, Šeblová, budou se střídat na jednání
(jednodenní, 2 x ročně).
g. Emergency Medicine Day – informuje Šeblová. Stanoven na 27. 5. 2019, záměrem
seznámení široké veřejnosti s oborem a možnostmi, které nabízí. Média, veřejné
akce – bylo by vhodné se zapojit i vzhledem k propagaci kongresu v Praze.
h. Diskuze o plánovaných UP na nižších úrovních (okresy apod.) – Slabý navrhuje
vytvoření krátkého srozumitelného textu na základě Věstníku pro Asociaci krajů,
která by to uvítala a my bychom měli možnost ovlivnit podobu budoucích
pracovišť.
i. Franěk navrhuje, že předělá web. Nabídka nadšeně přijata všemi členy výboru.
j. Slabý připomíná problematiku časopisu. Šeblová informuje, že aktualizace rubrik,
rozšíření redakčního týmu, zajištění i elektronické verze je v řešení. Možnost vázat
předplatné na členství v odborné společnosti vedoucí redaktorka i vydavatel z více
důvodů zavrhli a preferují spíše snahy o propagaci časopisu na různé potenciální
cílové skupiny (studenti záchranáři, LF, segment UP atd.)
k. Administrativa: žádosti o členství: MUDr. Jan Štěpáník, Plzeň, MUDr. Jiří Nový,
Královéhradecký kraj, MUDr. David Astapenko, Jiří Kutáč (Sekce NLZP) –
schváleno. Zrušení členství – MUDr. Petra Vodičková.
Termíny dalších schůzí: 10. dubna 2019, 29. května 2019.
Zapsala: Šeblová, revize Gřegoř

