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 6. schůze výboru OS UM a MK ČLS JEP , konané dne 6. prosince 2019
Přítomni: Franěk, Šeblová, Kubalová, Weinberg, Truhlář, Knor, Kočí, Kutěj, Veselá, Gřegoř
Omluveni: Hubáček, Smržová
1. Kontrola a schválení minulých zápisů – Byly schváleny zápisy č. 4 a 5.
2. Reference z jednání UEMS (Šeblová) - MUDr. Šeblová podala informaci z jednání výboru
UEMS, který se konal 18. 11. v Lisabonu. Jednalo se o činnosti UEMS, kde jsou sekce pro
kontinuální vzdělávání, postgraduální vzdělávání, e-health a další. Byl schválen návrh
vzdělávacího programu pro pediatrickou urgentní medicínu, z pohledu EUSEM v něm sice
chybí některé klíčové kompetence z hlediska EM, nicméně jde o pozitivní krok. Jsou
schválené evropské požadavky na výcvik a vzdělávání v oboru a na vzdělávací centra,
výcvik by měl být vázán na získávání kompetencí, nikoliv jen na délku programu. UEMS
Section and Board of EM se věnuje též pracovním podmínkám lékařů včetně míry pracovní
zátěže, délky směn apod. Též se diskutovalo o větší informovanosti na národní úrovni
prostřednictvím zástupců jednotlivých zemí. Podrobnější informace viz:
https://www.uems-em.eu. Pediatrický vzdělávací program a ETR requirements pro
urgentní medicínu budou zveřejněny na webu.
3. Příprava Brněnských dnů a Dostálových dnů 2020 - MUDr. Kubalová upřesnila rámcový
program kongresu 19. Brněnské dny urgentní medicíny, které se budou konat tradičně
v mikulovském hotelu Galant ve dnech 15.-17.4. 2020. Středa od cca 12. hod. bude
věnována jako každoročně workshopům a odborným skupinám (operační řízení, LZS,
vzdělavatelé, SPIS a peeři, tiskoví mluvčí, ekonomové, právníci atd.) Čtvrtek a pátek poběží
hlavní program, pro něj už existují jednotlivá témat zaměření a programový výbor na nich
intenzivně pracuje. Stránky kongresu jsou již zprovozněny na webu
(https://www.brnenske-dny.cz/). Z podnětu zástupců platformy urgentních příjmů (PUP)
by měla proběhnout ustavující schůze Sekce urgentních příjmů (SUP). MUDr. Kubalová
ještě informovala o plánovaném setkání vzdělavatelů na přelomu února a března. Tato
jednodenní akce bude konána v Brně u příležitosti zprovoznění Vzdělávacího
a výcvikového centra.
4. Návrh rámcových pravidel pro činnost FR Výbor se shodl na názoru, že pro činnost Firstresponderů (FR) je třeba nastavit některá základní nepodkročitelná pravidla, která by měl
být jednotná pro všechny kraje, provozující tuto činnost. Jednotlivé krajské záchranné
služby provozují tento systém s většími či menšími odlišnostmi, ale nejen z medicínského
hlediska je nutno respektovat některé zásady, které jsou zásadní. Na MZ ČR proběhne
schůzka na toto téma.
5. Plány plošného pokrytí – Potřeba sjednotit základní kritéria tvorby a aktualizace plánů
plošného pokrytí je další oblastí, kde je nutno aplikací těchto pravidel dosáhnout určité
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porovnatelnosti parametrů, podle kterých se tyto plány tvoří. O této potřebě informovala
již na jednání AZZS ČR za MZ ČR MUDr. Smržová na základě prostudování poledních verzí
plánů pokrytí, zpracovaných jednotlivými krajskými záchrankami. I na toto téma proběhne
v nejbližších dnech schůzka na MZ.
6. V některých médiích se objevila nesprávná odborná tvrzení týkající se neodkladné
resuscitace včetně zpochybnění GL 2015 (např. konkrétně MFD 22. 11. 2019), pocházející
od osoby zdravotnického záchranáře – bývalého zaměstnance ZZS HMP. Na základě
podnětu v diskuzi, proběhlé ve výborovém e-mailovém konferenčním prostředí, byla
znovu diskutována otázka, zda je nějakým způsobem oficiálně za výbor SUMMK nutno
nebo vůbec možno reagovat na stále se zvyšující četnost těchto mediálních
vystoupení. V mezidobí vydal člen výboru a ředitel Středočeské ZZS reakci na předmětný
článek, se kterým se výbor ztotožňuje a tuto reakci v současnosti za dostačující.
7. Návrh stanoviska SUMMK k postupu řešení události s postižením zasahujících (Hamr
19.11.2019) MUDr. Gřegoř informoval členy výboru o mimořádné události – prudká
exotermní reakce v provozu jedné soukromé společnosti na Liberecku, která vznikla
v důsledku slití cisteren s neznámým obsahem a výronem vysoké koncentrace chemických
látek, škodlivých a nebezpečných jak okamžitě, tak z hlediska časového odstupu od
expozice. Při zásahu selhala koordinace činnosti složek IZS ze strany HZS ČR. Toto selhání
je problém, který musí vyřešit především krajově příslušné složky mezi sebou. Výbor by ale
měl reagovat na dosavadní postoj HZS ČR (jak už na úrovni GŘ nebo v nižších), který se
snaží bagatelizovat nejen událost a selhání při jejím řešení, ale především zdravotní
následky na zasahující. Výbor pověřil MUDr. Gřegoře sepsáním dopisu generálnímu řediteli
HZS ČR. Před jeho odesláním bude jeho text projednán s ředitelem ZZS LK.
8. Prezentace výsledků ankety mezi lékaři – MUDr. Veselá prezentovala výsledky ankety,
provedené mezi členy sekce mladých lékařů SUMMK. Výsledky jsou zveřejněny na webu
Urgmed.
9. MUDr. Urbánek, dosavadní předseda Sekce MEKA sdělil, že již nemá zájem o činnost
v rámci SUMMK a vedení Sekce MEKA do voleb převezme MUDr. Ing. Robin Šín, MBA“
10. Přijímání nových členů, ukončení členství
11. Atestace z UM - MUDr. Kočí informoval o proběhlých podzimních atestacích z UM, kdy
úspěšně absolvovali všichni 4 uchazeči.
12. Termíny schůzí – v I. polovině roku 2020 jsou zatím naplánovány schůze 5.2., 25.3., a 20.5.
2020.

Zapsal: MUDr. Roman Gřegoř, MBA
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