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Vážené kolegyně, vážení kolegové

po roce vás opět vítáme na tradičním pod-
zimním odborném setkání v Ostravě, již po 
dvacáté osmé. Zatímco vloni se Dostálovy 
dny konaly ještě v jednom z pandemických 
mezičasů, a tedy i s určitou mírou nejisto-
ty, zda se vůbec konat budou (ale konaly!), 
letos doufáme ve vydařený kongres se vše-
mi lákadly, na která jste zvyklí.

Pro letošní rok jsme nikoliv náhodou zvo-
lili jako stěžejní téma problematiku ne-
mocniční neodkladné péče. Ano, urgentní 
příjem je skutečně stále otevřená brána 
ke zdravotní péči pro všechny, kteří ji po-
třebují. A je to též – jak jsme se snažili dlou-
há léta vysvětlovat v bojích o samostatný 
základní obor – klinická základna urgentní 
medicíny, místo, kde se vychovávají mladí 
lékaři schopní primárně ošetřit pacienta 
ve stavu jakékoliv závažnosti, a samozřej-
mě zvládat i neustále se měnící situaci 
na oddělení. V současnosti se vytváří ce-
lostátní síť urgentních příjmů. Tato oddě-
lení tvoří klíčový segment akutní péče bez 
ohledu na dobu vzniku, charakter zdra-
votního problému či cokoliv jiného; mo-
derní systémy zdravotní péče se bez nich 
neobejdou. Prostor samozřejmě dostane 

také přednemocniční neodkladná péče 
a její problematika. Kongres považujeme 
za ideální platformu pro sdílení zkušeností 
a odborné (či jiné) diskuse. Zkrátka: dou-
fáme, že zde najdete nejen o urgentních 
příjmech, ale i o urgentní medicíně vše, co 
jste chtěli vědět a báli jste se zeptat…

Během tří kongresových dnů nebudou 
chybět workshopy i pracovní jednání sekcí 
a pracovních skupin odborné společnosti. 
A po loňském asketickém ročníku, tehdy 
ještě v protiepidemickém režimu, se letos 
sejdeme i na plnohodnotné podobě spole-
čenského večera.

Užijte si spolu s námi pobyt  v Ostravě!

MUDr. Jana Šeblová, Ph.D.
Vědecký sekretář

MUDr. Roman Gřegoř, MBA
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Základní informace

Termín konání:  25. 10. – 27. 10. 2022

Místo konání:  Clarion Congress Hotel Ostrava, Zkrácená 2703, 700 30 Ostrava-jih

Pořadatel: Společnost urgentní medicíny a medicíny katastrof ČLS JEP 
s podporou Asociace zdravotnických záchranných služeb ČR

Organizační a technické zajištění akce:

SANOPHARM CZ s.r.o., Martinovská 257/111, 725 27 Ostrava-Plesná
Mgr. Petr Salomon, p.salomon@sanopharm.cz, tel. 775 578 478
Ing. Zdeněk Domáček, zdenek.domacek@sanopharm.cz, tel. 721 823 649
www.dostalovydny.cz

Registrace a účast na akci

Přednáškové sály a kongresové prostory jsou přístupné pouze účastníkům konference s platnou registrací, po-
věřeným organizátorům, zaměstnancům hotelu a jejich dodavatelům.

Každý registrovaný účastník obdrží po zaplacení konferenčního poplatku na registračním místě svou osobní 
jmenovku, kterou musí viditelně nosit po celou dobu konání akce. Organizátor má právo omezit či zastavit regis-
trace z důvodu naplnění kapacity kongresu.

Tato vzdělávací akce je pořádána dle Stavovského předpisu č.16 a akreditována Českou lékařskou komorou (reg. 
číslo 108283). Účast na ní je ohodnocená 12 kredity.  Je rovněž akreditována ve vzdělávacím programu České 
asociace sester (reg. číslo 448/2022).

Registrační hodiny:

Úterý  25. 10. | 12:00 – 19:00
Středa  26. 10. | 07:30 – 16:00
Čtvrtek  27. 10. | 07:30 – 10:00

Výdej certifikátů:

Čtvrtek  27. 10. | 10:00 – 12:00

Registrační poplatky

Nelékaři – členové odborné společnosti 2100 Kč / 85 €
Nelékaři – nečlenové odborné společnosti 2300 Kč / 95 €
Lékaři – členové odborné společnosti 2300 Kč / 95 €
Lékaři – nečlenové odborné společnosti 2500 Kč / 100 €
Studenti medicíny 0 Kč / 0 €

společenský večer

Společenský večer se koná 26. 10. od 19:30 v sále Platinum v 1. patře Clarion Congress Hotelu Ostrava. Vstup na 
společenský večer není součástí registračního poplatku na akci. Pro vstup na společenský večer se musí 
účastník prokázat platnou vstupenkou. Účastníci, kteří si vstupenku objednali online, ji obdrží při registraci na 
akci. V případě dostupnosti bude možné vstupenky (v ceně 400 Kč vč. DPH) dokoupit na místě v rámci 
registračních hodin. 



XXVIII. DOstálOVy Dny uRGentní MeDICíny ClARIOn COnGRess HOtel OstRAVA | 25. – 27. říjnA 2022

prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D. 
(Hradec Králové)

doc. MUDr. Jaromír Kočí, Ph.D., FACS 
(Hradec Králové)

doc. MUDr. Martin Šimek, Ph.D. (Olomouc)

doc. MUDr. Roman Škulec, Ph.D. (Kladno)

MUDr. Jana Berková (Hradec Králové)

MUDr. Filip Burša, Ph.D. (Ostrava)

MUDr. Martina Čermáková (Hradec Králové)

MUDr. Lenka Čechurová (Plzeň)

MUDr. Martin Černý, Ph.D. (Praha)

MUDr. Jitka Dissou (Praha)

MUDr. Ondřej Franěk (Praha)

MUDr. Jana Golová (Jihlava)

MUDr. Gabriela Holubová (Praha)

MUDr. Adam Houska (Praha)

MUDr. Jiří Karásek, Ph.D. (Praha)

MUDr. Jiří Knor, Ph.D. (Kladno)

MUDr. Lukáš Korbel (Brno)

MUDr. Alice Krebsová, Ph.D. (Praha)

MUDr. Jana Kubalová (Zlín) 

MUDr. Pavel Kupka (Praha)

MUDr. Vladislav Kutěj (Olomouc)

MUDr. Pavla Libicherová (Praha)

MUDr. Michal Pisár (Zlín)

MUDr. Milana Pokorná, Ph.D. (Praha)

MUDr. Robert Pleskot (Praha)

MUDr. Daniel Prchal (Ústí nad Orlicí)

MUDr. Ondřej Rennét (Hradec Králové)

MUDr. Eva Smržová (Ústí nad Labem)

MUDr. Jana Šeblová, Ph.D., FESEM (Praha)

MUDr. Martin Štěpán (Plzeň)

MUDr. Anatolij Truhlář, PhD., FERC 
(Hradec Králové)

MUDr. Tomáš Veleta (Hradec Králové)

MUDr. Jakub Vetešník (Olomouc)

PhDr. Mgr. et Mgr. Patrik Christian Cmorej, 
Ph.D. (Ústí nad Labem) 

PhDr. Ing. Petr Krohe (Praha)

PhDr. Mgr. David Peřan, Ph.D., MBA (Praha)

Bc. Vladimír Husárek, DiS. (Brno)

Bc. Valentýna Křížová (Jihlava)

Hosté
MUDr. Martin Gebauer, MHA (MSK)

Mgr. Lukáš Chalás (MSK)

prof. MUDr. Pavel Ševčík, CSc. (KARIM FN Ostrava)

Ing. Mgr. Venuše Škampová (MZČR)

seznam přednášejících:
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Úterý 25. 10. 2022
sál GOlD 

09:00 - 12:00 Workshop: Zástava krvácení a stabilizace pánve 
(Pořádá společnost Teleflex. Vstup pouze po předchozí registraci. Kapacita omezena.) 

13:30 - 15:45 Setkání náměstků pro NLZP

16:00 - 18:30 Setkání vzdělavatelů

sál sIlVeR
12:30 - 14:30 Setkání tiskových mluvčích

15:00 - 17:00 Workshop: Jedna hodina na urgentním příjmu  
(Workshop vede MUDr. Jana Šeblová, Ph.D. Vstup pouze po předchozí registraci. 
Kapacita omezena.)

17:15 - 20:15 Workshop: Základy Point-of-Care ultrasonografie v PNP 
(Workshop vede doc. MUDr. Roman Škulec, Ph.D. Vstup pouze po předchozí registraci. 
Kapacita omezena.)

salónek BeRyl
18:00 Schůze výboru SUMMK

PLNOHODNOTNÝ 
TRANSPORTNÍ VENTILÁTOR

HAMILTON-T1

  Certifi kované použití ve vozech ZZS, Letecké ZS, 
i pro dlouhodobou ventilaci na JIP, ARO, UP

  Ventilace dospělých pacientů, dětí 
i novorozenců s dechovými objemy už od 2 ml

  Ventilační režim CPR, automatický 
ventilační režim ASV a další

  Nezávislý na tlaku/průtoku O2

  Sledování spotřeby O2

  Nízká hmotnost, vysoký výkon
  Široká nabídka upevnění, příslušenství
  Více než 9 hodin provozu na baterie

TROMBOELASTOGRAF 
NOVÉ GENERACE

 Komplexní monitoring hemostázy 
První výsledky do 3 minut
Detekce DOAC z plné krve
Bez nutnosti pipetování reagencií
6 nezávislých kanálů

  Možnost testování několika pacientů 
najednou

  Vzdálené zobrazení výsledků v reálním čase 
na dalších zařízeních

SVOJI ZÁPŮJČKU 
SI SJEDNEJTE NA:

Tel.: +420 257 325 606
E-mail: zapujcky@amimedical.cz

A.M.I. - Analytical Medical Instruments, s.r.o.
Letohradská 3/369 Praha 170 00
Tel.: +420 257 325 606
E-mail.: offi ce@amimedical.cz
www.amimedical.cz

22_0264_AMI_inzerce_produkty_A4.indd   1 07.10.22   8:52
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středa 26. 10. 2022
sál Diamant

8:45 - 9:00 Slavnostní zahájení kongresu 
(P. Ševčík, M. Gebauer, V. Škampová, L. Chalás, R. Gřegoř)

9:00 - 09:45 Blok HOSTÉ  
(Předsedající: R. Prymula, J. Šeblová, R. Gřegoř)

Urgentní příjmy jako součást reformy primární péče (R. Prymula)

09:45 - 11:00 Blok TRIAGE  
(Předsedající: M Pisár, O. Rennét)

Triáž a její historie (J. Šeblová)

Současný stav elektronického aviza ZZS - UP (D. Peřan)

Jak zavést funkční triáž na UP (M. Štěpán)

Triážovací systémy napříč ČR (O. Rennét)

Konsenzuální odborné stanovisko SUP Třídění na UP (M. Pisár)

11:00 - 11:15 Přestávka

11:15 - 12:45 Blok MEDICÍNSKÁ TÉMATA  

(Předsedající: P. Kupka, J. Kočí)

Bolesti na hrudi u pacientů do 40 let aneb zase simulant? (P. Libicherová et al.) 

Bodypackers (P. Kupka, T. Jonáková) 

Ambulantní léčba plicní embolie (M. Čermáková)

Psychiatrický adolescent na dětském urgentním příjmu (J. Dissou)

Návaznost PNP a NP - imitace závažného intrakraniálního poranění v PNP (L. Korbel) 

Paliatr na urgentním příjmu (A. Houska)

12:45 - 13:30 Oběd

středa 26. 10. 2022
sál Diamant

13:30 - 14:00 Vyhlášení Cen AZZS  
(Předsedající: M. Slabý, R. Gřegoř)

14:00 - 15:15 Blok SOUČASNÁ TÉMATA V AKUTNÍ KARDIOLOGII 
(Předsedající: A. Truhlář, J. Kubalová)

Centra péče pro nemocné po KPR – současná koncepce a doporučení (A. Truhlář)

Centra péče pro nemocné po KPR – pohledem lékařky ZZS (J. Kubalová )

Centra péče pro nemocné po KPR – pohledem kardiologa a jeho pacientů (J. Karásek) 

Role urgentního přijmu v programu eCPR - extrakorporální kardiopulmonální resuscitace 
(M. Šimek) 

Post mortem vyšetření případů náhlé srdeční smrti (A. Krebsová)

15:15 - 15:30 Přestávka

15:30 - 16:30 Blok „LESSONS LEARNED“  
(Předsedající: V. Kutěj, J. Kočí)

UP ve fakultní nemocnici, co mělo být jinak? (J. Kočí)

UP v okresní nemocnici, co mělo být jinak? (J. Golová)

Otevřeli jsme nově UP, hlavní problémy vzniku (D. Prchal) 

Budujeme UP, jaké jsou naše problémy (O. Rennét)

16:30 - 17:30 Blok „CO CHCEME OD URGENTNÍHO PŘÍJMU“ 
(Předsedající: E. Smržová, J. Berková)

Jsem záchranář a očekávám… (V. Husárek) 

Jsem lékař ZZS a očekávám… (E. Smržová)

Jsem operátor ZZS a očekávám… (O. Franěk)

Jsem lékař UP a očekávám od ZZS... (T. Veleta)

„Kulatý stůl“ s přednášejícími (J. Berková)

sál GOlD 
17:30 - 18:00 Členská schůze SUMMK

sál sIlVeR
18:00 - 18:30 Členská schůze SUP

19:30 - 01:00 Společenský večer
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Čtvrtek 27. 10. 2022
sál Diamant

8:30 - 9:00 Prezentace posterů  
(Předsedající: J. Šeblová, R. Gřegoř)

Tenkrát na Západě aneb riziková práce automechanika (L. Čechurová)

K rozeznání mrtvice připojte k FASTu i BELFAST (R. Pleskot)

Z historie záchranných služeb (J. Vetešník)

9:00 - 10:30 Blok Varia  
(Předsedající: J. Šeblová, V. Kutěj)

Supervize v provozu akutní a urgentní péče (M. Černý)

Reforma vykazování péče na UP - vize do budoucna (V. Kutěj)

eCPR, spolupráce FN Ostrava a ZZS MSK (F. Burša)

POCUS kazuistiky (R. Škulec)

Vliv osobních ochranných pracovních prostředků na kvalitu kompresí hrudníku (P. Cmorej)

Sepse jako výzva – čas na vytvoření oborových doporučení? (J. Šeblová)

10:30 - 10:45 Přestávka

10:45 - 12:15 Blok Varia - pokračování  
(Předsedající: J. Knor, R. Gřegoř)

Přímý transport polytraumatizovaného triage pozitivního pacienta na CT vyšetření ihned 
po převzetí (G. Holubová)

Děti a závažná traumata, priority primární péče (J. Knor)

Suxamethonium v PNP v roce 2022 aneb „Je král mrtev?“ (M. Pokorná)

Výhody, nevýhody a limity vyšetření dolní duté žíly při hemodynamickém vyšetření (R. Škulec)

Nenáboženská spiritualita v podmínkách urgentního příjmu (P. Krohe)

To je pro Vás, pane faráři (V. Křížová)

12:15 Ukončení kongresu a oběd

corpuls3

*Více informací na www.corpuls.com

S P E C I F I K A C E 

ODEZVA NA KPR V REÁLNÉM ČASE

Senzor corPatch CPR je umístěn na tlakovém bodu a měří 
frekvenci a hloubku kompresí.

• Zobrazení frekvence kompresí (grafi cky/numericky) a 
hloubky kompresí (grafi cky)

• Hlasové výzvy s odezvou a radou k nápravě 
(konfi gurovatelné)

• Flexibilní použití s corPatch terapeutickými elektrodami 
nebo elektrodami (pádly) pro podání výbojů

• Analýzy více parametrů KPR
(např. hloubka komprese, frekvence komprese)

• Kontinuální záznam křivek EKG a parametrů 
životních funkcí

• Zobrazení hodnot CO
2
 a měření invazivního 

krevního tlaku i v křivkách

Rozbor zásahu s aplikací corView2 

Po skončení zásahu, zejména v případě resuscitace, je podrobný rozbor se záchranným zdra-
votnickým personálem, který se zásahu účastnil, nezbytný. S aplikací corView2 lze veškerá 
data zásahu prohlížet, vizualizovat a analyzovat.

Přenos dat s aplikací corpuls.web
Zdravotnické údaje přenášené pohotovostní lékařskou službou, která používá přístroj corpuls3, jsou zob-
razena naživo v aplikaci na bázi prohlížeče corpuls.web. Tímto způsobem se mohou lékaři - speciaIisté v 
nemocnici optimálně připravit na pacienta a jeho klinické potřeby. Lékaři mohou také pomáhat záchranářům 
v akci odbornými radami.

• Přenos dat v reálném čase pro všechny křivky a parametry životních funkcí

• Zobrazení, měření a odesílání 12svodového diagnostického EKG v různých formátech 
(např. PDF, SCP)

• Možnost odeslání 12svodového diagnostického EKG na e-mailovou adresu

• Časová synchronizace se serverem

• Automatické načítání dokončených zásahů na 
FTP pro další zpracování v aplikaci corView2

Pohotovostní pracoviště Příjem dat Doporučení/terapie

Obecné specifi kace:

• Odolnost proti prachu a stříkající vodě 
(IP55)

• Odolnost vůči vibracím a nárazům podle 
normy DIN EN 1789

• MIL STD 810 G* 
(vojenská norma USA)

• RTCA DO 160 F*
RTCA DO 160 G (modul SLIM)*
(schváleno pro leteckou techniku)

• Lithium-iontová baterie
(3 baterie, stejné konstrukce)

• Zdroj napájení 12 V DC, 100–250 V AC se 
síťovým adaptérem

• Rozměry kompaktního přístroje (VxŠxH): 
29,6 cm x 30,5 cm x 19,5 cm (SLIM)

Monitorovací jednotka:

• 8,4’’ barevný, transfl ektivní, podsvícený displej

• 6 křivek/13 parametrů životních funkcí

• Všestranná ochrana proti nárazům

• Tiskárna: šíře papíru 106 mm, délka papíru 22 m

• Hmotnost: 2,7 kg

• Rozměry (VxŠxH): 29,5 cm x 30,5 cm x 12 cm

Pacientský box:

• Senzor corPatch CPR 

• 12svodové diagnostické EKG, HR, DF, NIBP, CO2, 4xIBP, 
2xTEMP, SpO , PP, PI, SpCO, SpMet, SpH

• Úložiště CompactFlash®

• Akustický alarm; mikrofon pro hlasový záznam

• Brašna na příslušenství pro kabely a senzory

• Hmotnost: 1–1,3 kg (bez příslušenství)

• Rozměry (VxŠxH): 13,5 cm x 26,5 cm x 5,5 cm

Jednotka defi brilátoru/kardiostimulátoru:

• Bifázická, pravoúhlá křivka, 
plná kompenzace impedance

• AED protokoly v souladu s platnými 
směrnicemi ERC/AHA

• 2 až 200 J, konfi gurovatelný protokol energie

• smartMetronome

• Hmotnost: 2,3 kg (SLIM, bez příslušenství)

• Rozměry (VxŠxH): 22 cm x 28 cm x 12 cm (SLIM)

PACIENTSKÝ BOX
Lehký modul může zůstat přímo v kontaktu s pacientem během celé akce. Tak může být pacient monitorován 
kontinuálně i během přepravy.

MONITOROVACÍ JEDNOTKA  
Monitorovací jednotka je pracovní rozhraní přístroje corpuls3. Funkční tvar rukojeti a všestranná ochrana 
proti nárazům navíc zajišťuje, že monitor je lehký, ale přesto odolný i v nejnáročnějších podmínkách.

HOSPODAŘENÍ S ENERGIÍ

Pro bezpečný a bezchybný provoz má přístroj 
corpuls3 sofi stikované hospodaření s energií, 
které má několik velkých výhod:

• Životnost baterie až 10 hodin při použití 
jakožto kompaktního přístroje

• Plné nabití baterie za cca 2 hodiny

• Zobrazení zbývající provozní doby v 
minutách na displeji

corPatch CPR je licencovaný produkt společnosti ZOLL Medical Corporation.

DRŽÁKY

K dispozici je několik možností bezpečné 
montáže přístroje corpuls3 a jeho modulů.

• Soulad s normou DIN EN 1789

• Držák monitoru s otočným mechanizmem 
nebo bez něj

• Integrovaný zdroj napájení (volitelný)

Držák pro monitorovací jednotku

Držák pro kompaktní přístroj/defi brilátor

Držák boxu pro pacienta

DEFIBRILÁTOR/KARDIOSTIMULÁTOR
Modulární design přístroje corpuls3 umožňuje kompletní odpojení defi brilátoru/kardiostimulátoru. 
To zajišťuje nejvyšší úroveň funkčnosti a fl exibility během zásahu.

F O C U S  -  O N  -  P A T I E N T S
corpuls3

*Více informací na www.corpuls.com

S P E C I F I K A C E 

ODEZVA NA KPR V REÁLNÉM ČASE
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Zdravotnické údaje přenášené pohotovostní lékařskou službou, která používá přístroj corpuls3, jsou zob-
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• Bifázická, pravoúhlá křivka, 
plná kompenzace impedance

• AED protokoly v souladu s platnými 
směrnicemi ERC/AHA

• 2 až 200 J, konfi gurovatelný protokol energie

• smartMetronome

• Hmotnost: 2,3 kg (SLIM, bez příslušenství)

• Rozměry (VxŠxH): 22 cm x 28 cm x 12 cm (SLIM)

PACIENTSKÝ BOX
Lehký modul může zůstat přímo v kontaktu s pacientem během celé akce. Tak může být pacient monitorován 
kontinuálně i během přepravy.

MONITOROVACÍ JEDNOTKA  
Monitorovací jednotka je pracovní rozhraní přístroje corpuls3. Funkční tvar rukojeti a všestranná ochrana 
proti nárazům navíc zajišťuje, že monitor je lehký, ale přesto odolný i v nejnáročnějších podmínkách.

HOSPODAŘENÍ S ENERGIÍ

Pro bezpečný a bezchybný provoz má přístroj 
corpuls3 sofi stikované hospodaření s energií, 
které má několik velkých výhod:

• Životnost baterie až 10 hodin při použití 
jakožto kompaktního přístroje

• Plné nabití baterie za cca 2 hodiny

• Zobrazení zbývající provozní doby v 
minutách na displeji

corPatch CPR je licencovaný produkt společnosti ZOLL Medical Corporation.

DRŽÁKY

K dispozici je několik možností bezpečné 
montáže přístroje corpuls3 a jeho modulů.

• Soulad s normou DIN EN 1789

• Držák monitoru s otočným mechanizmem 
nebo bez něj

• Integrovaný zdroj napájení (volitelný)

Držák pro monitorovací jednotku

Držák pro kompaktní přístroj/defi brilátor

Držák boxu pro pacienta

DEFIBRILÁTOR/KARDIOSTIMULÁTOR
Modulární design přístroje corpuls3 umožňuje kompletní odpojení defi brilátoru/kardiostimulátoru. 
To zajišťuje nejvyšší úroveň funkčnosti a fl exibility během zásahu.

F O C U S  -  O N  -  P A T I E N T S

Výhradní zastoupení GS corpuls® pro ČR:

CHEIRÓN a.s., 
Provozovna: Republikánská 45, 312 00 Plzeň
tel.: 377 590 422 (obch. odd.), fax: 377 590 435
e-mail: obchod@cheiron.eu, www.cheiron.eu

Corpuls3  Touch SLIM

FOCUS - ON - PATIENTS



MEDUVENT Standard
Ventilace na každém kroku

Dlouhá výdrž baterie a rychlé nabíjení
- doba provozu přibližně 8 hodin
- z 0% na 95% nabítí během 3,5 h 

www.mediprax.cz

Turbínou řízený ventilátor pro neodkladné stavy

Flexibilita nabíjení:
- 12 voltů
- 230 voltů

Vše na první pohled:
- hodnoty
- nastavení
- režimy

Univerzální vstup pro kyslík:
- tlakové láhve
- kyslíkové koncentrátory
- centrální rozvody

Hygienický filtr chrání:
- pacienty
- perzonál
- přístroj
před kontaminací

Manuální režim:
- MEDUtrigger místo
  dýchacího vaku

Snadné ovládání:
- jeden otočný knoflík

SD karta pro:
- ukládání dat
- přenosy konfigurací
- aktualizaci softwaru

Možnosti intalace na nosných jednotkách LIFE-BASE

MEDUVENT Standard na 
LIFE-BASE Light XS

MEDUVENT Standard na 
LIFE-BASE 1 NG XS

MEDUVENT Standard na 
LIFE-BASE 3 NG

VÍZIA ODDELENIA 
Doktor doc. MUDr. Roman Škulec je urgentológ, 
ktorý do Nemocnice Bory prichádza pracovať 
z Českej republiky. V Nemocnici Bory bude 
primárom urgentného príjmu. Jeho oddelenie 
bude poskytovať kvalifi kovanú zdravotnú 
starostlivosť založenú na troch pilieroch: 

 Personalizovaná, bezpečná klinická zdravotná 
starostlivosť v súlade s princípmi medicíny 
založenej na dôkazoch. 

 Systém kontinuálneho vzdelávania charakteru 
„každý učí každého“. 

 Vedecko-výskumná práca ako súčasť bežnej 
klinickej prevádzky. 

Zároveň chce, aby sa stalo pevnou 
súčasťou postgraduálneho 
i pregraduálneho vzdelávania 
na Slovensku aj v Európe. 
Plánuje umožniť široké naplnenie 
medicínskych, vedecko-výskumných 
a akademických ambícií všetkých 
členov tímu, ktorí sa budú 
chcieť angažovať. 

PREDSTAVENIE

URGENTNÉHO PRACOVISKA 
V NEMOCNICI BORY
VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE  
Oddelenie urgentného príjmu je moderne koncipované 
pracovisko s vysokoprahovou aj nízkoprahovou časťou. 
Urgentný príjem bude pre pacientov poskytovať špecializovanú 
aj regionálnu starostlivosť. Tím urgentného príjmu bude tvoriť 
viac ako desať špecialistov v urgentnej medicíne spoločne 
s vysoko kvalifi kovaným tímom zdravotných sestier 
a zdravotníckych záchranárov. 

Oddelenie urgentného príjmu Nemocnice Bory bude disponovať 
špičkovým technickým a medicínskym vybavením spĺňajúcim 
prísne medzinárodné štandardy.  

 2 vysokoprahové miestnosti „crash room“ na poskytovanie 
multiodborovej urgentnej starostlivosti o pacientov so zlyháva-
ním vitálnych funkcií 

 18 expektačných lôžok a kresiel vrátane izolačného boxu 

 viac ako 10 vyšetrovní 

 triediace centrum a štruktúrovaný systém čakární 

 bohaté zázemie pre Point-of-Care diagnostiku so špeciálnym 
zreteľom na využitie Point-of-Care ultrasonografi a vrátane 
pažerákovej echokardiografi e 

 priamo dostupné rádiologické zázemie 

Všetky aktuálne voľné pozície nájdete na našom webe 

www.nemocnica-bory.sk/pozicie

PRACOVNÉ PROSTREDIE 
Pracovné prostredie tímu lekárov, sestier, technikov a ošetrovateľ-
ského personálu pracujúcich na urgentnom príjme bude kontinuál-
ne kultivované s dôrazom na: 

 podporu tímovej spolupráce a budovanie priateľského pracov-
ného prostredia 

 praktizovanie urgentnej medicíny založenej na dôkazoch a na 
aplikácii postupov modernej medicíny 

 rešpektovanie etických princípov v prístupe k pacientom 
založených na empatii, porozumení k prianiam a rozhodnutiam 
pacientov a s rešpektovaním dôstojnosti pacientov za každých 
okolností 

 princípe kolegiality a vzájomného rešpektu 

 odbornom, vecnom a spravodlivom princípe riešenia prevádz-
kových problémov

CHCELI BY STE 
PRACOVAŤ 
V NEMOCNICI BORY?    
Aktuálne hľadáme do tímu 
urgentného príjmu: 

 Lekára špecialistu 

 Lekára v špecializačnej 
príprave 

 Sestru - urgentný príjem 

 Zdravotníckeho záchranára 



XXVIII. DOstálOVy Dny uRGentní MeDICíny

Organizační a technické zajištění:

Martinovská 257/111, 725 27 Ostrava-Plesná
www.sanopharm.cz

Generální partner

Hlavní partner

Partneři

Vystavovatelé

VBM 
 

Distribuce


