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 11. schůze výboru, která se konala prostřednictvím videokonference dne 10. 12. 2020 od
14:00 hod.
Přítomni: Truhlář, Franěk, Smržová, Kubalová, Slabý, Hubáček, Weinberg, Veselá, Kodet,
Omluveni: Knor, Šeblová, Kutěj, Kočí
Hosté: Kolouch, Peřan, Humpl
1. Problematika předávání hovorů z linky 112 na linku 155. Výbor diskutoval podnět od
MUDr. Fraňka (který byl poskytnut i členům vznikající sekce pro operační řízení), reagující
na špatné zkušenosti s přelivem hovorů mezi operačními středisky IZS (112) a ZZS (155)
a mezi linkami 155 párových operačních středisek sousedních krajů. Své zkušenosti s tímto
jevem popsal host schůze, ředitel ZZS HMP MUDr. Kolouch, který informoval i tom, že po
technické stránce již proběhla jednání na GŘ HZS s návrhem konkrétního postupu. Výbor
konstatoval, že problematika velkého množství přelivů na párová ZOS není celorepublikový
problém" ale doporučil, aby byla problematika zrychlených přelivů z linky 112 na linku 155
a přelivů na párová operační střediska 155 zařazena na nejbližší možné jednání Pracovní
skupiny ministra zdravotnictví pro metodické řízení poskytovatelů ZZS. Závěrem byl
MUDr. Kolouch byl pozván na nejbližší schůzi výboru za účelem projednání vzájemné
informovanosti a spolupráce mezi SUMMK a katedrou UM IPVZ, kterou vede.
2. Definitivní schválení aktualizovaných, resp. nově navržených doporučených postupů:
• Indikační kritéria a operační řízení letecké záchranné služby (LZS)
• Systémové funkční hodnocení činnosti zdravotnické záchranné služby
Výbor schválil definitivní podobu těchto postupů, které budou následně zveřejněny na
webu SUMMK.
3. Postup posádek ZZS na místě trestného činu: PhDr. Peřan se obrátil před časem na výbor
SUMMK s návrhem tvorby doporučeného postupu, řešícího postup posádek ZZS na místě
trestného činu. Jako host výboru svůj návrh komentoval. Výbor konstatoval, že téma svou
náplní nezapadá příliš do klasického formátu odborných postupů, a především přesahuje
značně mimo urgentní medicínu směrem ke složkám IZS, zejména PČR. Doporučil proto
autorům oslovit MZ ČR (ideálně i zde cestou PS pro metodické řízení ZZS) s návrhem, zda
by uznalo za vhodné vytvořit typovou činnost složek IZS s touto náplní. PhDr. Peřan
zároveň informoval členy výboru o výsledku voleb do vedení sekce NLZP. Předsedou sekce
se stal D. Peřan, místopředsedou J. Kodet.
4. Možnost vytvoření nového výkonu „První psychická pomoc“ PhDr. Humpl, celostátní
garant Systému psychosociální intervenční služby (SPIS) jako host přednesl návrh, vytvořit
aktivitu, která by vytvořila řádně registrovaný výkon první psychické pomoci v rámci
poskytování PNP. Výbor tento záměr podpořil.
5. Přijetí nových členů OS a sekcí, zrušení členství: Výbor schválil přihlášky nových členů a vzal
na vědomí doručené žádosti o ukončení členství. Přijati byli: K. Večeřová, MUDr.
A. Otáhalová, MUDr. Z. Klementová, MUDr. J. Holas.
Zapsal : MUDr. Gřegoř
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