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 13. schůze výboru, která konala dne 31. 3. 2021 od 14:00 virtuálně v prostředí ZOOM.
Přítomni: Truhlář, Franěk, Kubalová, Smržová, Weinberg, Kutěj, Kočí, Hubáček, Gřegoř, Peřan,
Šín, Slabý, Veselá, Knor, Šeblová
1. Krátké info o současné situaci: MUDr. Gřegoř podal stručnou informaci o aktuální
epidemiologické situace za použití dat z Chytré karantény.
2. Akreditace vzdělávacího programu UM po změně legislativy 06/2019: MUDr. Gřegoř upozornil
na skutečnost, kdy řada subjektů, disponujících dle data expirace platnou akreditací
v základním oboru Urgentní medicína. Bohužel však došlo ke změně legislativy, v červnu 2019
a bylo nutno na tuto změnu reagovat žádostí o reakreditaci. Problém se objevil v souvislosti
s problémy uchazečů o atestaci v oboru UM, kterým jednotlivé lékařské fakulty při podávání
přihlášek odmítaly uznat praxi na (ne)akreditovaném pracovišti. Členové výboru byli proto
vyzváni, ať iniciují prověření platnosti akreditace pro obor UM ve své působnosti.
3. Residenční místa v UM a jejich naplňování: Krátká zmínka o možnosti, ucházet se o rezidenční
místa, kterých bylo pro UM v současném období rezervovaných celkem 10. Aktívní využití je
reportováno zatím jen FN HK. Zdůrazněna nutnost sledovat celý proces přihlašování
a registrace žádostí na stránkách MZ ČR, kde je uveden podrobný postup, a především
závazné termíny, do kterých lze jednotlivé typy žádostí podat.
4. Návrhy doporučených postupů: Schůze projednala na návrh MUDr. Fraňka dva možné nové
doporučené postupy:
• výzvy první naléhavosti
• účast lékařů na příjmu tísňové výzvy (viz příloha)
První podoba draftů bude členům výboru poskytnuta v elektronické podobě k připomínkám.
5. Informace z MZ: MUDr. Smržová podala informace o probíhajících procesech, jednáních
a aktivitách MZ ve vztahu k problematice UM. (Ukončení provozu COVID posilových vrtulníků,
vypisování výzev v rámci programu REACT, ze kterého mohou čerpat nejen nemocnice ale
i ZZS, (urgentní příjmy, heliporty atd…).
6. Předávání tísňových výzev mezi linkami 155–112. V návaznosti na předchozí informace
i výstupy z různých jednání je třeba definitivě vypořádat podněty ze strany některých ZZS na
problémy s předáváním výzev mezi linkami 155-112 (a zpět) případně mezi tzv. „párovými
operačními středisky 155. Zkušenosti vyplynuly na povrch při extrémní zátěži operačních
středisek již při první vlně pandemie COVID-19. Konkrétně byly formulovány skupinou
odborníků z oblasti IT, ustavenou ze strany AZZS, která tyto připomínky sumarizovala a nyní
je třeba je vypořádat za přítomnosti odpovědných orgánů GŘ HZS, jako garantů linky 112. Jako
ideální forma se jeví zařazení problematiky na nejbližší zasedání pracovní skupiny pro
metodické řízení ZZS s přizváním zástupců GŘ HZS.
7. Informace ČRR, Guidelines 2021, Sympozium, informace o zveřejnění nových ERC Gudelines
2020 a pozvánka na X. odborné symposium ČRR 11.6.2021 (virtuální)
8. Na základě nedávné zkušenosti s řešením události s několika dětmi v kritickém stavu po tonutí
byl MUDr. Truhlářem dán podnět k k vytvoření mezioborového doporučeného postupu –
„Centra pro příjem (dětských) pacientů vyžadujících ECPR (mimotělní KPR). Návrh byl
jednoznačně a přijat a MUDr. Truhlář byl pověřen koordinací postupu v této věci.
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9. Definitivní stanovisko k návrhu hodnocení kvality a bezpečí poskytované péče: MZ ČR stále
trvá na dodání připomínek navrhované aktualizaci standardů novelizaci systému Interního
hodnocení kvality a bezpečí pro poskytovatele zdravotnické záchranné služby. Dne 14. 4. 20212 se
na toto téma uskuteční on-line jednání, výsledek bude představen na příští schůzi výboru a zápis
bude zaslán, jakmile jej SUMMK obdrží.

10. Různé: MUDr. Kutěj informoval výbor o postupu jednání a komunikace s pracovní
skupinou pro seznam zdravotních výkonů (PSSZV). Připravil podklady, na jejichž základu
byly odeslány PSSZV připomínky k možnosti vykazování UM a sdílených kódů také pro
odbornost pediatrie. MUDr. Kočí podal informaci o chystaném VŘ na pozici vedení UP ve
FN HK, kde kandiduje.
Zapsal: MUDr. Gřegoř
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