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UM  je lékařským oborem, který se zabývá poskytováním, organizováním 
a vědeckým zkoumáním  neodkladné péče u stavů, které bezprostředně 
ohrožují život postiženého, mohou vést v důsledku prohlubování 
chorobných změn k náhlé smrti, způsobí bez rychlého a kvalifikovaného 
poskytnutí odborné první pomoci trvalé chorobné změny nebo působí 
náhlé utrpení a náhlou bolest či změny chování a jednání postiženého, jež 
akutně ohrožují jeho samotného nebo jeho okolí

DEFINICE

 je multidisciplinárním oborem specializovaným na neodkladnou resuscitaci a lékařskou první pomoc, který se věnuje závažným 
stavům (viz výše) téměř všech klinických oborů,

 zabývá se diagnostikou a léčbou akutních stavů na místě jejich vzniku, před a během transportu a na pracovištích urgentního příjmu
 zabývá se odborným transportem a optimálním směrováním ošetřených pacientů, zajišťuje intenzivní a resuscitační péči u pacientů 

transportovaných mezi zdravotnickými zařízeními.
 základní charakteristikou oboru je komplexnost přednemocniční neodkladné péče, která zahrnuje pacienty všech věkových skupin a 

spektrum všech náhlých a život ohrožujících stavů.
 v oblasti medicíny katastrof vychází z praktických zkušeností různých typů hromadných postižení, provádí analýzy rizik sloužící jejich  

prevenci, navrhuje optimální léčebné, třídící a odsunové postupy pro likvidaci jejich zdravotnických následků



UM  je medicínský obor, který se zabývá prvotním řešením akutních stavů 
jakékoliv závažnosti, včetně odlišení chronických a akutních stavů a 
závažných a nezávažných onemocnění, a je praktikován kdekoliv je to 
potřebné

DEFINICE



velký důraz na přednemocniční neodkladnou péči

CHARAKTERISTIKA UM V ČESKÉ REPUBLICE

urgentní příjmy pouze při fakultních a krajských nemocnicích

lékařský systém PNP péče

urgentní medicína a medicína katastrof – základní obor
(doposud 470 atestovaných)

záchranář a záchranář specialista (superzáchranář)

recenzovaný časopis Urgentní medicína

Dostálovy dny (Ostrava), Brněnské dny UM



CHARAKTERISTIKA UM V ČESKÉ REPUBLICE



paramedický nebo lékařský systém?

specialisté nebo široké spektrum odborností?

výrazné odlišnosti od nemocniční medicíny

spiklenectví uniformy, pathos versus logos aneb hrdinská medicína 

ve vleku výzvy a obvyklých klišé

žíla je svatý grál PNP

vzdělávání

věda a výzkum

KONTROVERZE A VELKÁ TÉMATA



paramedický nebo lékařský systém?

PARAMEDICKÝ NEBO LÉKAŘSKÝ SYSTÉM?

lékařský
paramedický
smíšený



srovnávání nemá 
velký význam

PARAMEDICKÝ NEBO LÉKAŘSKÝ SYSTÉM?



jednoznačné směřování ke specializaci

SPECIALISTÉ NEBO ŠIROKÉ SPEKTRUM ODBORNOSTÍ?



není možnost volby lékaře

VÝRAZNÉ ODLIŠNOSTI OD NEMOCNIČNÍ MEDICÍNY

není možné přivolání pomoci

omezené množství diagnostických a léčebných prostředků

nalezení přesné diagnózy obvykle není možné

symptomatolgická a syndromologická diagnostika

posouzení závažnosti stavu a odstranitelné příčiny

zajímá nás co je teď

je nutná bezprostřední terapie?

směřování transportu?



SPIKLENCI UNIFORMY, PATHOS VERSUS LOGOS, HRDINSKÁ MEDICÍNA

ethos

pathos

logos



SPIKLENCI UNIFORMY, PATHOS VERSUS LOGOS, HRDINSKÁ MEDICÍNA

pathos<logos
hovoří se o výjezdech

lékaři učí NLZP

na výjezdy se těší

NLZP pořád chtějí cvičit

pathos>logos
lékaři neučí NLZP

správný kolorit je 
nadávat na výjezdy

všichni pořád chtějí   
cvičit … ale nikdo nepřijde

respektují se a upgradují standardní postupy
vše je hrdinství, syndrom 20 let

střet kompetencí



dušnost u kardiaka ….. není vždy plicní edém

VE VLEKU VÝZVY A OBVYKLÝCH KLIŠÉ

bezvědomí s křeči ….. není vždy epileptický záchvat

bezvědomí u diabetika ….. není vždy hypoglykemické koma

delirium a bezvědomí na technoparty ….. není vždy intoxikace

bolesti na hrudi popáté za rok ….. nejsou vždy vertebrogenní

Vždy systematický přístup, vždy nosit základní pomůcky, ABCDE



prevence a vyhledávání syndromu vyhoření

CO BY MU ASI TAK MOHLO BÝT….



v ABCDE algoritmu je periferní žilní katetr 
až v „C“

ŽÍLA JE SVATÝ GRÁL PNP

hypoglykemické koma



lékaři – UM je základní obor

VZDĚLÁVÁNÍ

záchranáři a superzáchranáři

řidiči

převažuje deskriptivní model

přechod k simulační medicíně s kontinuální kontrolou kvality práce a s 
pravidelným přezkušováním



KOLIK TOHO MÁME UMĚT?



KOLIK TOHO MÁME UMĚT?



KOLIK TOHO MÁME UMĚT?



KOLIK TOHO MÁME UMĚT?



KOLIK TOHO MÁME UMĚT?



KOLIK TOHO MÁME UMĚT?



KOLIK TOHO MÁME UMĚT?



KOLIK TOHO MÁME UMĚT?



KOLIK TOHO MÁME UMĚT?
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VĚDA A VÝZKUM



ZÁVĚRY
„Naši pacienti si nás nezvolili. My jsme si zvolili je. Mohli jsme si zvolit jinou 
profesi, ale neudělali jsme to. Přijali jsme zodpovědnost za péči o nemocné 
v nejhorších podmínkách: když je tma a prší, když je chladno a jsme unavení, 
když nemůžeme ani tušit, co nás čeká. 

Musíme tuto zodpovědnost přijmout nebo jít jinam. 

Musíme vždy poskytnout nemocným tu nejlepší péči. Ne s nezkontrolovaným 
vybavením. Ne s nedoplněnými prostředky. Ne s neúplnou koncentrací. Ne 
s včerejšími znalostmi!“

Professor Sir Keith Porter
Chairman, Faculty of Pre-hospital Care, Royal College of Surgeons of Edinburgh and Intercollegiate Board



urgentní medicína a medicína katastrof je krásný obor!

ZÁVĚRY

…jen se každý, kdo ho provozuje musí rozhodnout, že chce aby byl krásný.



Děkuji za pozornost

skulec@email.cz 
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