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
Ze 7. schůze výboru OS UM a MK ČLS JEP, konané dne 5. 2. 2020
Přítomni: Šeblová, Kutěj, Kočí, Slabý, Knor, Smržová, Truhlář, Weinberg, Franěk, Veselá.
Omluveni: Kubalová, Hubáček
1. Příprava Brněnských dnů a Dostálových dnů 2020 (stálý bod)
(Předány informace, které dodala MUDr. Kubalová písemně – vše pokračuje. Je hotova
podoba finálního odborného programu.
2. Doporučené postupy – revize:
MUDr. Franěk předestřel návrhy na úpravy a doplnění doporučených postupů – viz níže.
• Rozšíření DP Systémové funkční hodnocení práce ZOS (nově navrhováno ZZS)
• Rozšíření DP Indikační kritéria pro nasazení letecké záchranné služby (LZS)
• Návrh DP: Kritéria pro rozpoznání osoby, u které došlo k selhání nebo
bezprostředně hrozí selhání základních životních funkcí během příjmu tísňového
volání.
3. Vydání novelizovaného věstníku k UP: Probíhají přípravy na vydání novelizovaného
věstníku, nyní vše ve vnitřním připomínkovém řízení.
4. Přípravy k legitimnímu ustanovení Sekce urgentních příjmů v rámci SUMMK:
Informace MUDr. Kutěje
5. Informace z MZ ČR a AZZS ČR (Stálý bod)
• Příprava metodiky k „Burn Diaster“
• Návrh metodiky k činnosti FR: Metodika k činnosti FR připravena, zasláno MUDr.
Slabému, Dr. Smržové, nyní k připomínkování JUDr. Policarem na MZ ČR. Návrh
byl předložen výboru k doplnění a schválení.
• Smlouva CS-SK o přeshraniční spolupráci – probíhá již konkrétní sběr dat dotčených
sousedních krajů a na přípravě smlouvy MZ pracuje.
6. Partnerství AKUTNĚ.cz a SUMMK – Partnerství schváleno výborem.
7. Případ „Hamr“ – zasažení záchranářů chemickými látkami (další informace – viz minulý
zápis) - na základě konzultace s ředitelem ZZS LK a po vyslechnutí rozboru události na
oficiální akci, pořádané GŘ HZS, bude dr. Gřegořem připraven dopis pro GŘ, vyjadřující
silné výhrady SUMMK k průběhu vyšetřování a celkovému postoji GŘ v této věci.
8. Diskuze nad nutností návrhu novelizace materiálu o transportu rodičky – revize
původního stanoviska z roku 2012. Bude osloveno vedení GP společnosti, případně
právníky a vydat řádný a aktuální DP.
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9. Potřeba aktualizace DP k AKS, opět samozřejmě mezioborově – potřebné kroky zahájí
MUDr. Knor.
10. Informace o postupu jednání o přeshraniční spolupráci (Polsko, Slovensko).
11. MUDr. Šeblová informovala výbor o další podobě časopisu Urgentní medicína. Nadále
bude vydáván v papírové podobě, přechodu na čistě on-line verzi brání především
komplikace se spravováním předplatného.
12. Různé (Schválení textu ve věci kurzů EPALS (Jana Djakow) - „SUMMK se připojuje k podpoře
doporučení ERC jako základních doporučení k provádění neodkladné resuscitace."

13. Výboru byla tlumočena žádost Dr. Vojtíška o založení sekce akutní pediatrie – výbor nemá

zásadní námitky. Organizátoři vzniku sekce by chtěli téma otevřít už v Mikulově v rámci
BD, kde je vyhrazen prostor pro pediatrický blok, ustavení sekce by mohlo být na jeho
začátku.

14. MUDr. Truhlář referoval o pozvání CSIM na jejich kongres do Mikulova a uspořádání bloku
UM. Hovořilo se o DP „management závažného krvácení“ a o mezirezortní skupině
k definici a postupu tzv. „marné“ péče.
15. Přijetí nových členů: MUDr. Dočekalová a MUDr. Divišová, schváleno.
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