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 9. schůze výboru, která se konala 26. 8. 2020 v Lékařském domě, Praha
Přítomni: Gřegoř, Kočí, Kubalová, Šeblová, Truhlář, Franěk, Slabý, Knor, Kodet, Veselá,
Smržová
Omluveni: Šín, Hubáček, Weinberg, Kutěj
1. Dostálovy dny UM – informace o přípravách: Dr. Gřegoř krátce informoval o stavu přípravy
Dostálových dnů (DD) ze strany pořadatelů. Hrubý rámcový program, prostory, které
budou k dispozici, předpokládané modifikace některých částí programu
z epidemiologického hlediska a další.
2. Dostálovy dny – příprava jednotlivých bloků (názvy/jména již známých přednášek
a přednášejících) (garanti jednotlivých bloků dle dohody ze schůze 3. 6. 2020), přítomní
garanti dodali názvy přednášek a přednášejících v jednotlivých připravovaných sekcích
a blocích (COVID, traumatologie, popáleniny, MEKA, sekce mladých lékařů, sekce NLZP,
urgentní příjmy, ČRR, postery, varia). Informace o přijetí pozvání k aktivní účasti obou
zvaných profesorů – Duška a Prymuly.
3. Informace z MZ ČR Dr. Smržová informovala o možnosti čerpání evropských dotací, dále o
finalizaci schvalovacího procesu metodiky UP, First Responderů. Popsala probíhající
spolupráci s ÚCL na mapě heliportů a helipadů , o informačním systému pro LZS (právní
problém s vypsáním výběrového řízení), o sběru dat za LZS do ÚZIS. Zmínila se o návrhu
minimálního seznamu materiálu pro MU na UP.
4. Report z členské schůze AZZS 24. 8. 2020 Dr. Slabým byla podána krátká informace
o výstupech z členské schůze Asociace zdravotnických záchranných služeb ČR.
5. Aplikace Urgentní medicína – proběhla diskuze nad projektem aplikace Urgentní medicína
pro mobilní platformy Výbor SUMMK byl seznámen s algoritmy, tvořícími podklad mobilní
aplikace „Urgentní medicína“, zpracovaný týmem MUDr. Kataríny Veselé. Výbor vnímá
aplikaci jako moderní elektronický nástroj a bere jeho oficiální uvedení k distribuci na
vědomí.
6. Přijetí nových členů OS a sekcí, zrušení členství: Jako řádní členové byli přijati lékaři:
Ondrová, Benešová, Adamcová, Kramář, Doleček, Novotná, Lux, Fornůsek, Ziegelheim.
Jako přidružení členové byli přijati NLZP: Červeňák, Bučková, Hrabovská, Němec, Knechtl,
Fišera, Bijok, Mejstříková
7. Různé: dr. Kočí informoval o atestacích v roce 2021: 15. 6. 2021 Hradec Králové,
9. listopadu 2021 Ostrava. Předatestační kurz bude v Hradci Králové na jaře 2021. Odborné
společnosti byly osloveny s možností doplnění či změny složení atestačních komisí.
8. Členové výboru se shodli na potřebě větší komunikace s katedrou UM na IPVZ, dr. Gřegoř
osloví MUDr. P. Koloucha a pozve ho na jednání výboru.
Zapsal:

MUDr. Roman Gřegoř, MBA
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