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 3. schůze výboru OS UM a MK ČLS JEP
Datum: 29. května 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,
Slabý, Veselá
1.

Evropský kongres urgentní medicíny, včetně národního Dostálova dne v jeho rámci (stálý
bod) – (informace o přípravách a další upřesnění). MUDr. Šeblová informovala výbor
o současném stavu příprav na evropský kongres i na jeho jednodenní národní část. Mimo
jiné organizační výbor kongresu vyžaduje do konce května sdělení programu právě pro
národní Dostálův den. Doladění programu konsensuálně proběhlo (viz další bod). Registrace na celý kongres běží již od března a na Dostálův den je také spuštěna, lze ji najít na
adrese: https://www.hanzo.cz/ddum

2. Příprava odborného programu národního Dostálova dne – v předchozích mailových i telefonických diskuzích a nyní na jednání výboru byla finalizována definitivní rámcová podoba české části programu, byli stanoveni garanti jednotlivých bloků i témata a názvy
přednášek, včetně konkrétních autorů. Definitivní podoba bude včas zveřejněna (resp. aktualizována) na webu.
3. Informace ze schůze Sekce mladých lékařů MUDr. Katarína Veselá informovala výbor o závěrech jednání první schůze Sekce mladých lékařů, kde mimo jiné byla zvolena předsedkyní. Představila i tematické okruhy a cíle, kterým by se chtěla sekce věnovat. Podrobnosti
jsou uvedeny v zápise z jednání sekce a jsou i na webových stránkách URGMED.
4. Urgentní příjmy – připomínky k seznamu výkonů (MUDr. Kutěj a MUDr. Slabý) - pokračují
jednání stran vytvořených kódů pro urgentní příjmy a chystá se jejich projednávání v pracovní skupině k seznamu výkonů. Výbor jednoznačně schválil návrh složení skupin, která
bude dne 6.6. 2019 zastupovat SUMMK na tomto jednání (Kočí, Klimovičová, Fiala, Kutěj,
Slabý i za AZZS ČR).
5. MUDr. Kutěj informoval výbor o chystaném setkání Platformy UP. Záměrem organizátorů
je realizovat mezioborovou akci všech zájemců, zainteresovaných na činnostech v rámci
UP. V této souvislosti předložil žádost o finanční příspěvek na pronájem zasedačky pro
toto setkání (které je plánováno na 5.10.2019 v Pardubicích) ve výši max. 5000,- Kč. Informace byla vzata na vědomí a žádost byla schválena.
6. MUDr. Kutěj a MUDr. Šeblová krátce informovali výbor o proběhlé akci v rámci Emergency
Medicine Day v Olomouci dne 27.5.2019. Na akci proběhla vernisáž fotografií profesora
Štreita, předního českého fotografa a pedagoga, který strávil na urgentním příjmu celkem
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měsíc a pořídil zde velké množství nádherných fotografií. S pořadateli vernisáže probíhají
jednání, zda by bylo možno výstavu umístit i v rámci kongresu EuSEM.
7. Stav přípravy odborné části zadávací dokumentace na provozovatele HEMS - MUDr.
Smržová informovala stručně výbor o průběhu příprav na zadávací dokumentaci a vlastního tendru na provozovatele LZS po roce 2020. Za odborníky (medicínské i letecké) je
jmenována užší pracovní skupina, která je vybrána z expertní skupiny, podílející se v minulých měsících na koncepčním materiálu k LZS. V září 2019 by mohl být tendr vyhlášen
(bude-li postupováno podle původního harmonogramu).
8. Příprava věstníku MZ k urgentním příjmům a k LZS a další zprávy (závěry schůze Sekce
LZS, Smržová) - stručná informace o proběhlé schůzi sekce LZS. Dále byl seznámen výbor
o schváleném záměru MZ v říjnovém Věstníku vydat Metodický pokyn k LZS. Na jeho
vzniku se očekává aktivní spolupráce SUMMK a členů sekce LZS.
9. Poslední informací MUDr. Smržové byla reference z konference a workshopu s tématem
popálenin (viz bod 14. zápisu z 2. schůze), kde experti nejen z Evropy diskutovali především
o problematice popáleninového traumatu. Speciální workshop v rámci konference byl věnován námětu hromadného postižení cca 40 dětí, které utrpěly mimo jiné i popáleninové
trauma. Na základě zkušeností z workshopu bylo diskutováno i o záměru vytvořit metodický pokyn, zabývající se touto problematikou, protože v současné době není problematika v ČR řešena.
10. MUDr. Slabý rekapituloval stručně činnost AZZS ČR v uplynulém období a nastínil hlavní
body, které budou předmětem jednání členské schůze AZZS ČR dne 26.6. 2019.
11. Závěrem byl odsouhlasen harmonogram konání schůzi výboru v druhé polovině roku. Termíny byly stanoveny následovně: 25.9., 6.11. a 4. 12. 2019.
Zapsal: MUDr. Gřegoř
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