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 14. schůze výboru, konané dne 31.5. 2021 v Lékařském domě ČLS JEP Sokolská 31, Praha 2
Přítomni: Franěk, Smržová, Šeblová, Kubalová, Gřegoř, Truhlář
Omluveni: Knor, Slabý, Kočí, Hubáček, Veselá, Kutěj
1. Schválení posledního zápisu: Zápis schválen a vystaven na stránkách „Urgmed“.
2. Dostálovy Dny UM – MUDr. Gřegoř podal informaci o stavu příprav na konferenci
Dostálovy Dny 2021. Termín je již pevně stanoven na dny 12. – 14. 10. 2021 v Clarion
Congress hotelu v Ostravě. 12. října proběhnou prekongresové aktivity, schůze sekcí,
pracovních skupin a podobně. Ve dnech 13. a 14. 10. je plánován hlavní program. Konání
je plánováno v prezenční formě, samozřejmě nelze vyloučit zvýšení restriktivních opatření
v souvislosti s aktuální epidemickou situací. V tom případě by byla zvolena hybridní forma
(v podobném formátu, jako například Colours of Sepsis 2021). Proběhla diskuze nad
tématy, byly určeny hlavní programové bloky a jejich garanti. Je nutno připravit
1. oznámení – pozvánku a rozeslat ji členům i na další místa a cílové skupiny, podobně jako
každoročně.
3. Informace k doporučeným postupům (DP) – editor DP. MUDr. Franěk seznámil výbor
s vypořádáním připomínek k nově tvořeném DP „Kritéria pro rozpoznání osoby, u které
došlo k selhání nebo bezprostředně hrozí selhání základních životních funkcí během příjmu
tísňového volání“). DP bude poslán do vnějšího připomínkového řízení. Zároveň především
v souvislosti s oficiálním vydáním Guidelines 2021 byla zahájena aktualizace DP
„Telefonická první pomoc (TAPP)“.
4. Interní hodnocení kvality pro poskytovatele ZZS – MUDr. Gřegoř a MUDr. Slabý
informovali výbor o (snad závěrečném) vypořádání připomínek k novelizaci systému
Interního hodnocení kvality (IHK) a bezpečí pro poskytovatele zdravotnické záchranné
služby. Povinnost implementovat Minimální požadavky pro zavedení interního systému
hodnocení kvality a bezpečí poskytovaných zdravotních služeb (dál jen „minimální
požadavky“) a samotný systém IHK vychází z § 47 odst. 3 písm. b) zákona č. 372/2011 Sb.,
o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, v platném znění.
Předmětem jednání SUMMK s MZ ČR byla pouze část požadavků obsahující minimální
standardy pro poskytovatele zdravotnické záchranné služby (dále jen „ZZS“). Zápis
z jednání bude poskytnut.
5. Studie HEROES – MUDr. Šeblová seznámila členy výboru s prvními výstupy ("The COVID19 HEalth caRe wOrkErS (HEROES) Study," - COVID-19 studie o zdravotnících. Prezentace
je v příloze zápisu.
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6. Výstupy z jednání VR ministra – MUDr. Gřegoř informoval o účasti na zatím třech
jednáních Vědecké rady ministra zdravotnictví. Zápisy budou poskytnuty členům výboru.
7. Vykazování kódů pro UP – výboru byla poskytnuta informace o průběhu řešení

problematiky sdílených) výkonů, určených k vykazování v rámci urgentních příjmů.
K projednání v pracovní skupině k seznamu výkonů (PS SZV) byla výborem SUMMK
uplatněna námitka (podnět) z dětského UP FN Motol, kdy ve sdílených výkonech není
zahrnuta odbornost pediatrie. Účastníci PS SZV v přípravném kole sdělili, že výkony na UP
nejsou vázány na konkrétní odbornosti. V rámci pracovního jednání dne 11. 5. 2021 bylo

projednáno a schváleno vypuštění všech sdílených odborností a upřesněny podmínky pro
vykazování ostatních výkonů (taxativní vyjmenování všech odborností, přicházejících
v úvahu pro práci na UP, včetně pediatrie, která zde doposud nefiguruje).

8. Různé – Příští schůze výboru proběhne prezenčně 30. 6. 2021 v 10:00 v Lékařském domě,
Praha.

Zapsal: MUDr. Gřegoř
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