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Resortní vzděláváníResortní vzdělávání
a) Zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách 

získávání odborné způsobilosti a 
specializované způsobilosti k výkonu 
povolání lékaře v souladu s právem 
Evropského společenství; 

b) Zásadně v rozsahu vzdělávacího 
programu jednotlivých specializačních 
oborů, zde :      urgentní medicína
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Cíle vzdělávacího programuCíle vzdělávacího programu
• Zvládat oblast 

diagnostiky a 
prvotních léčebných 
opatření u stavů 
vyžadujících 
neodkladnou péči;

• Zajištění návaznosti 
na nemocniční 
neodkladnou péči při 
definitivním směrování 
stavů jak při 
jednotlivém, tak při 
hromadném výskytu

• Zvládat plánování, 
přípravu a realizaci 
záchranných akcí 
uvnitř Integrovaného 
záchranného systému 
při likvidaci 
následků 
mimořádných 
událostí a krizových 
stavů = základy 
krizového 
managementu, resp. 
resortního krizového 
managementu
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Rozsah přípravyRozsah přípravy
• Povinná účast

– Specializační kurz 
urgentní medicíny             
v rozsahu 3 týdnů;

– Cyklické stáže a kurzy v 
rozsahu 5dní v roce;

– Seminář KM v rozsahu 
1 den v roce;

– Seminář resortní 
legislativy v rozsahu 1 
den

• Doporučená účast

– Kurzy a vzdělávací akce 
pořádané

• Odbornou lékařskou 
společností ČLS JEP;

• Českou lékařskou 
komorou

– v rámci celoživotního 
vzdělávání                   
( prohlubování 
kvalifikace ve smyslu 
zákoníku práce)
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Ministerstvo
zdravotnictví

Akreditační
komise oboru 
UM*

IPVZ
Katedra urgentní medicíny a 

medicíny katastrof

Národní autorita

oddělení urgentního 
příjmu

doplňkové praxe

NEMOCNICE

zdravotnické operační 
středisko

Územní středisko ZZS

výjezdové 
skupiny

kurikulum
absolvent
atestovaný

kurikulum
absolvent
atestovaný

•požadavky na akreditovaná pracoviště
•redakce vzdělávacích programů

Schéma vzdělávání v oboru
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Odborná způsobilostOdborná způsobilost
• Lékaři všech oborů

v rámci předatestační
přípravy :

– Lékařská první pomoc v 
rozsahu 3 dnů;

– Seminář KM v rozsahu 
1 dne;

– Seminář veřejného 
zdravotnictví                
v rozsahu 1 dne.

• Farmaceuti a JOPZ
v rámci předatestační
přípravy :

– Neodkladná první 
pomoc v rozsahu 2,5 
dne;

– Seminář KM v rozsahu 
1 dne
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Celoživotní 
vzdělávání

Rallye Rejvíz  
Příprava 

posádek a 
týmů ZZS

ŠKMRIPVZ

Akreditované 
pracoviště

NCO NZO

Specializační vzdělávání UM

Příprava všech lékařů v LPP

Příprava jiných odborných 
pracovníků ve NPP

Školící střediska

Akreditované 
pracoviště

Celoživotní 
vzdělávání

ČLK

OLS 
UMaMK

JEP
ČAS

SMK
OLS

UMaMKUMaMK

Certifikovaný 
vzdělávací program

ÚSZS KSC
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STATISTIKA ROKU 2005STATISTIKA ROKU 2005

297297(12)LÉKAŘŮ s UM CELKEM
136131.1230.06CELKEM

73Ostatní ( KM,AED)
836023MNNR
256123133NPP – JOPZ
1477968NPP – farmaceuti
780310470LPP – lékaři všech oborů

2222SPECIALIZAČNÍ KURZ
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Bezpečnostní rizikoBezpečnostní riziko
• Těsně po 10. srpnu 2006, datu, kdy se 
objevila zpráva o plánovaném hromadném 

útoku na záoceánských letech, uvedl ředitel 
Úřadu pro zahraniční styky a informace 
České republiky gen. Karel Randák, že za 

naprosto zásadní považuje problém 
neustálého podceňování nebezpečí 

terorismu v České republice
• Informace o chystaných teroristických 

útocích na německé vlaky 19. srpna 
způsobila, že i v České republice, zřejmě 

ještě letos na podzim, vznikne nový 
zpravodajský útvar - protiteroristické 

centrum
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DopadDopad
• Tím významnější je jak 

účinná prevence, tak i 
efektivnost a rychlost 
řešení případných 
následků. Toho však nelze 
dosáhnout bez kvalitní 
přípravy vlastních 
odborníků. 

• Je potřeba zdůraznit 
vlastních, protože jedině 
ten může pochopit 
zvláštnosti domácího 
prostředí. 

• Importované zkušenosti 
jsou důležité a cenné, ale 
vlastní jsou 
nenahraditelné.

• Usnesení vlády České 
republiky č. 1214 ze dne       
21. září 2005

• Návrh optimalizace 
bezpečnostního systému 
České republiky
– Problematika vzdělávání 

odborníků
– Provázanost vzdělávacích 

programů
– Akcentace celoživotního 

vzdělávání
– Akreditace vzdělávacích 

institucí, resp. 
vysokých škol
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Univerzitní prostředíUniverzitní prostředí
• Ve smyslu zákona č. 

111/92 Sb., o vysokých 
školách v platném znění, a 
Boloňské deklarace se 
vzdělávání člení na 

• Bakalářské Bc
• Magisterské Mgr.
• Doktorské PhD.

Bakalářské studium :
• Fakulta bezpečnostního 

inženýrství VŠB – TU 
Ostrava (FBI)

• Fakulta tělesné kultury UP 
Olomouc

• Fakulta chemická VUT v 
Brně

• Matematický ústav SU 
Opava

• ZSF JČU Č.Budějovice
• Fakulta aplikované 

informatiky UT.Bati Zlín
• Soukromá vysoká škola 

ekonomických studií,s.r.o.
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Univerzitní prostředíUniverzitní prostředí
Magisterské studium
• FBI VŠB – TU Ostrava
• ZSF JČU v Českých 

Budějovicích
• FAI UT. Bati ve Zlíně

Mají odborně úzkou 
problematiku odpovídající 
profilu školy; krizový 
management je doplňován 
jinou formou

Doktorské studium
• Fakulta ekonomiky           

a managementu UO           
v Brně;

• FVZ UO v Hradci Králové;
• FBI VŠB – TU v Ostravě.

Habilitační a 
profesorské řízení           
v  oboru „Ochrana vojsk    
a obyvatelstva“ má pouze 
UO v Brně !!!
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Pilíře 
urgentní medicíny

1. Přednemocniční neodkladná péče
2. Nemocniční neodkladná péče
3.   Vzdělávání lékařského i 

nelékařského personálu, včetně 
osvěty a výuky obyvatelstva

4. Spojení s akademickou půdou

Wroclaw 2000
Péče o raněné a akutně nemocné za mimořádných podmínek a krizových situací, 

jmenovitě za hromadného výskytu raněných a zasažených, v případech  radiačního,  
chemického a biologického inzultu nebo v případech katastrof.

Akreditace oboru UM
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