Společnost urgentní medicíny a medicíny katastrof
České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje, Výškovická 2995/40
700 30 Ostrava – Zábřeh

Zápis
z 2. schůze výboru OS UM a MK ČLS JEP
Datum: 10. dubna 2019 v 10:00
Místo konání: zasedací místnost Lékařského domu ČLS JEP Sokolská 31, Praha 2
Přítomni: Franěk, Gřegoř, Kočí, Knor, Kubalová, Kutěj, Smržová, Šeblová, Truhlář, Weinberg
Omluveni: Hubáček, Slabý
1.

Evropský kongres urgentní medicíny, včetně národního Dostálova dne v jeho rámci –
(informace o přípravách a další upřesnění – Šeblová, Gřegoř).
Referuje MUDr. Šeblová Registrace na hlavní evropskou část kongresu je otevřena online, program je připraven dle informací od pořadatelů z cca 80 % a do týdne budou
zveřejněny názvy jednotlivých bloků, přednášející až bude definitivní. Při registraci online
vyžaduje systém ověření členství. MCO (servisní organizace) má seznam členů SUMMK,
Šeblová ověří, zda online registrace s platbou sníženého poplatku je možná.
Co se týče jednodenního národního programu (definitivně schválen název „26. Dostálův
den urgentní medicíny“ s ohledem na udržení kontinuity). Běží již konkrétní jednání se
servisní firmou, která byla vybrána na základě nejvýhodnější nabídky (pozn.: firma Hanzo,
setkání proběhlo ihned po schůzi). Programově je k dispozici celkem 5 programových
bloků o délce 90 min. (pozn.: dva dopoledne, následovala by hodinová pauza na oběd, tři
bloky odpoledne, na poslední odpolední blok navazuje zahájení celého kongresu, na které
budou mít přístup i čeští účastníci. Rámcové pojmenování bloků bude upřesněno,
nicméně témata by měla pokrýt přednemocniční i nemocniční neodkladnou péči, práci na
UP, problematiku mimořádných situací a událostí, interaktivní blok.

2. Urgentní příjmy – připomínky k seznamu výkonů Za SUMMK zaslal předseda na MZ ČR
v požadovaném termínu připomínky k návrhu seznamů výkonů, kde jsou požadované nové
kódy, řešící ošetřování na odděleních urgentních příjmů a zastřešené v nové odbornosti
719. MUDr. Kutěj upřesnil další nutné administrativní kroky, které bude nutno podniknout
nejen k nově požadovaným kódům, ale také oslovení ostatních odborných společností
kvůli nasmlouvání kódů sdílených s jinými odbornostmi. MUDr. Kutěj připraví draft žádosti
o možnost zařazení sdílených kódů, která bude písemně adresována všem jednotlivým
dotčeným oborům.
3. Zastupování SUMMK v pracovních skupinách a dohadovacích řízeních: MUDr. Slabý
nadále nabízí pokračovat v zastupování SUUMK v jednáních vůči ZP. Pracovní skupina při
MZ, která řeší aktualizaci Věstníku MZ o činnosti a struktuře UP je určena – jako zástupce
SUMMK Kočí, ev. Šeblová jako náhradník. První setkání PS bylo v listopadu, dále 17. 12.
2018 a 9. 4. 2018. S vydáním vzdělávacího programu se čeká na text Věstníku, zda budou
schváleny dvě úrovně urgentních příjmů (okresní a krajské nemocnice, a pak nemocnice
s centrovou péčí). VZP plánuje na vznik a úhradu činnosti UP uvolnit na další rok 1 miliardu,
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budou však probíhat fyzické audity, zda UP skutečně splňují dikci Věstníku. Stran jednání
o námi navržené pětici kódů (autoři Kutěj, Fiala) – je naplánováno mezi 14. s 16. 5. 2019
separátní jednání na MZ k doladění detailů, předložení definitivního návrhu do Pracovní
skupiny pro tvorbu kódů je naplánováno na 6. června 2019. Navrženo složení delegace:
Klimovičová, Fiala Kutěj, Kočí – následně schváleno členy výboru.
4. Připomínky k vyhlášce 98/2012 Sb. Návrh novely vyhlášky o zdravotnické dokumentaci –
nikdo připomínky ve stanovené lhůtě neuplatnil.
5. Další podoba webových stránek www.urgmed.cz MUDr. Franěk přestavil podrobněji
strukturu zcela nových stránek SUMMK, jejichž podobu i náplň výbor vysoce ocenil.
Současnou podobu vytvořil a realizoval sám nejen po stránce technické, ale také obsahové.
Na stránky budou moci přispívat i členové výboru, kterým budou pro tyto účely přidělena
příslušná redaktorská práva. Ostré spuštění stránek je připraveno, nebudou-li nějaké
nenadálé komplikace, bude web překlopen do nové podoby v řádu několika dnů.
V souvislosti se značným objemem práce nad novými webovými stránkami bylo výborem
schváleno uzavření dohody o provedení práce s MUDr. Fraňkem, výbor schvaluje úhradu
20 hod. s hodinovou sazbou 500 Kč.
6. Informace k Brněnským dnům, podána informace k programu, workshopům, setkáním
profesních skupin (k tradičním přibyli letos i inspektoři provozu) a volbám do sekce LZS
(Kubalová, Smržová). Smržová informuje též o spolupráci sekce LZS se sekcí pro operační
řízení stran obsahu výzvy a jednotné struktuře předávaných informací při mezikrajské
spolupráci. Jednotná pravidla pro spolupráci všech pozemních složek s LZS byla schválena
a distribuována na jednotlivé ZZS, ale důležitá bude hlavně důsledná implementace všemi
potenciálními koncovými uživateli (sekce LZS připravuje ve spolupráci s LS PČR vzdělávací
prezentaci+ video, nabídne k využití všem).
7. Smržová informuje o problému, na který narazila: v DP „Přednemocniční péče o termický
úraz“ (a též ve Věstníku, jehož úprava na MZ aktuálně probíhá) je termín
„nejbližší/spádové“ traumacentrum, přičemž spád TC neexistuje. V DP opravíme.
8. Problematika pacientů s implantovanými kardiostimulátory (vertery) v PNP – ev. návrh
doporučeného postupu. MUDr. Gřegoř podal informaci o záměru, schváleném ještě
v závěru funkčního období starého výboru. Šlo tehdy o reakci na zásah laika, provádějícího
KPR, výbojem ze subkutánního ED. Bylo dohodnuto, že je vhodné tuto málo řešenou oblast
v PNP pojmout komplexněji a byl osloven MUDr. Škulec s žádostí o koordinaci dalšího
postupu. MUDr. Škulec bude osloven znovu, zda na započaté práci bude pokračovat.
9. Nález ústavního soudu: V souvislosti s publikovaným závěrem nejvyššího soudu, který se
ve známém sporu rodičů (kteří odmítali nechat ZZS odvézt doma porozeného
novorozence) definitivně přiklonil na stranu rodičů, bylo o případu opět diskutováno.
MUDr. Knor připravil návrh stanoviska, které by mělo být v co největším rozsahu
zveřejněno. Po delší diskuzi se výbor přiklonil k prohlášení, které hned druhý den po
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zveřejnění rozsudku vydala ZZS JMK a o kterém výbor informovala MUDr. Kubalová. Výbor
podpoří rozšířené připravované prohlášení ZZS JMK. Diskutovalo se dále o vhodnosti
vytvoření společného doporučeného postupu/konsensuálního stanoviska s výborem
gynekologicko- porodnické společnosti k tématu medicínských i forenzních rizik
souvisejících s problematikou domácích porodů; výbor se shodl i na tom, že je vhodné
oslovit autory nově etablovaného kurzu Porod v PNP (pod IPVZ, vedou Pařízek+ Veselá,
první termín v červnu 2019) s prosbou o zahrnutí tématu správného vedení dokumentace
do sylabu kurzu (osloví Šeblová).
10. Popáleninový workshop FN KVH – podána informace o dopisu prim. Zajíčka z Kliniky
popáleninové medicíny FN KVH, kde bude ve dnech 22. 5. – 24. 5. 2019 pořádána
mezinárodní konference v rámci které má proběhnout praktický workshop se zaměřením
na hromadné postižení zdraví u dětí (námět 43 dětí v havarovaném autobuse). K aktivní
účasti na tomto workshopu prim. Zajíček zastoupení výboru SUMMK zve. V uvedeném
datu bohužel nikdo z členů výboru není schopen pozvání přijmout, písemně bude o této
skutečnosti informovat prim. Zajíčka MUDr. Gřegoř.
11. Materiál o postupu při ošetřování hemofilika – podána informace o urgenci ze strany
Českého svazu hemofiliků ve smyslu distribuce letáku, sloužící v první linii k základní
orientaci, jak postupovat při ošetření krvácení u hemofiliků. DP k ošetření pacientů
s krvácivými chorobami čeká na schválení odbornou společností hematologie a některými
pracovišti. Distribuci letáku zajistí AZZS.
12. Přihlášky nových členů, ukončení členství (Výbor schválil přijetí nových členů: MUDr.
Barbora Listopadová – řádný člen, Jakub Jestřáb, Yvonne Veselá, Jakub Kupec, přidružení
členové. Ukončení členství: MUDr. Petr Hruška, MUDr. Tomáš Garnol, PhD., MUDr.
Veronika Janírková).
13. Informace MUDr. Smržové o projednávání problematiky předávání některých výzev,
neindikovaných pro výjezd ZZS k řešení agenturám domácí péče na odvětvovém odboru
MZ.
14. MUDr. Kubalová navrhla v rámci jednání se ZP zařadit pro ZZS ošetření bariatrického
pacienta (podobně, jako to již mají nasmlouváno dopravní zdravotní služby).
Příští schůze se bude konat ve středu 29. května 2019 v 10 hodin v Lékařském domě ČLS JEP,
Sokolská 31, Praha 2.
Zapsal: Gřegoř
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