VZDÌLÁVACÍ PROGRAM V OBORU
URGENTNÍ MEDICÍNA
1. Cíl specializaèního vzdìlávání
Cílem specializaèního vzdìlávání v oboru urgentní medicína je:
a) získání potøebných teoretických znalostí a praktických dovedností
v oblasti diagnostiky a prvotních léèebných opatøení u stavù vyadujících neodkladnou péèi v pøednemocnièní etapì a na oddìlení
urgentního pøíjmu nemocnice;
b) získání potøebných organizaèních znalostí pøi zajiování návaznosti na nemocnièní neodkladnou péèi pøi definitivním smìrování
závanì nemocných èi zranìných pacientù, a to jak pøi jednotlivém, tak hromadném výskytu;
c) získání znalostí o organizaci a øízení pracovi zdravotnické záchranné sluby a dále o plánování, pøípravách a realizaci záchranných akcí integrovaného záchranného systému (IZS) po mimoøádných událostech a v krizových situacích s hromadným výskytem
ranìných èi nemocných.
2. Minimální poadavky na specializaèní vzdìlávání
Podmínkou zaøazení do oboru urgentní medicína je získání specializace v tìchto oborech:
anesteziologie a resuscitace, dìtské lékaøství, chirurgie, praktické lékaøství pro dospìlé, vnitøní lékaøství, pøípadnì po individuálním posouzení jiný obor. Doba pøípravy je minimálnì 2 roky.
a) Povinná praxe:
1 mìsíc praxe na akreditovaném operaèním støedisku ZZS
17 mìsícù praxe ve výjezdových skupinách RLP a letecké záchranné
sluby (LZS)
Povinnou praxi ve výjezdových skupinách RLP a LZS lze nahradit praxí na akreditovaném pracoviti urgentního pøíjmu nemocnice s tím, e
praxe ve výjezdových skupinách RLP a LZS nesmí být kratí ne 6 mìsícù.
6 mìsícù na oddìlení anesteziologie a resuscitace, z toho 1 mìsíc na pracoviti dìtské anesteziologie
b) Úèast na vzdìlávacích akcích
povinný specializaèní kurz Urgentní medicína  3 týdny
(jeho souèástí je metodika a nácvik neodkladné resuscitace  1 den)
povinný semináø Veøejné zdravotnictví a zdravotnické právo  1 den
doporuèené kurzy kateder IPVZ zamìøené na akutní stavy
odborné stáe v nemocnici na JIP a ARO nad povinný rozsah
odborné stáe na akreditovaných oddìleních urgentního pøíjmu nad povinný rozsah
odborná stá na jiné akreditované ZZS
pracovní pobyty na vybraných oborových pracovitích v zahranièí

3. Rozsah poadovaných teoretických
znalostí a praktických dovedností
3.1. Odborná èást zdravotnické pøípravy
3.1.1. Veobecné a oborové znalosti z urgentní medicíny
3.1.1.1. Urgentní stavy ve vnitøním lékaøství a neurologii
Diferenciální diagnostika urgentních stavù bezprostøednì ohroujících ivot
obìhový systém
elektrofyziologie srdce
hemodynamika, systémový krevní tlak
cirkulace ve specifických orgánech (srdce, mozek, kùe, svalstvo)
maligní arytmie
náhlá zástava srdce a krevního obìhu
ok (patofyziologie, klinika, monitorování, léèba, zásady transportu)

kardiogenní ok, infarkt srdce, embolizace do velkých tepen
akutní cévní uzávìry (CNS, mezenteriální oblast)
ischemická choroba srdeèní, hypertenze, maligní hypertenze,
hypertenzní krize
palpitace, arytmie srdce
synkopa, kolapsový stav
akutní ischemie konèetin pøi tepenných uzávìrech
diferenciální diagnostika bolesti na hrudi
dýchací systém
výmìna dýchacích plynù (difúze, ventilace)
transport krevních plynù a jejich výmìna na tkáòové úrovni
náhlá zástava dýchání
akutní dechová nedostateènost
aspirace a krvácení do dýchacích cest
astmatický záchvat, astmatický stav
chronická dechová nedostateènost
plicní edém (kardiálního a nekardiálního pùvodu)
zásady podpùrného a øízeného dýchání, fyziologie, patofyziologie
terapeutické postupy u stavù náhlé dechové nedostateènosti
kyslíková léèba, látková výmìna kyslíku
kinetika CO2
závané infekce dýchacích cest
imunologie akutní okové odpovìdi plicní tkánì
prevence multiorgánového selhávání u okových stavù
centrální nervový systém
bezvìdomí neznámého pùvodu
cefalalgie primární, sekundární
meningitis, encefalitis
køeèové stavy
náhlé cévní mozkové pøíhody
nitrolební krvácení
otok mozku traumatického a netraumatického pùvodu
syndrom uskøípnutí nervu
úèinky toxických látek na CNS
monitorování funkcí CNS
gastrointestinální trakt
krvácení z GIT a jeho diferenciální diagnostika
náhlé pøíhody bøiní a jejich diferenciální diagnostika
akutní colitis a enteritis
akutní zánìt slinivky bøiní
prevence následkù oku na GIT
akutní imunologická odpovìï GIT na trauma a ok, poruchy splanchnické perfuze a její farmakologické ovlivnìní
akutní jaterní selhání
urogenitální trakt
akutní selhání ledvin
ledvinná kolika
akutní tamponáda mìchýøe, akutní anurie
infekce moèových cest
epididymitis
torze varlete
vnitøní prostøedí a zásady parenterální léèby v podmínkách ZZS
hospodaøení organizmu s vodou
elektrolytová a kalorická rovnováha
poruchy AB rovnováhy
dehydratace
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náhrada tekutin u okových stavù
náhradní roztoky
endokrinní systém
akutní stresová reakce
akutní metabolické poruchy
diabetes mellitus, hypoglykémie, hyperglykémie
thyreotoxikóza, thyreotoxická krize
rùzné
hypertermie, hyperpyrexie, úeh
hypotermie
akutní infekèní onemocnìní a jejich rizika z hlediska urgentní medicíny
alergická reakce, anafylaktická, anafylaktoidní, anafylaktický ok
stav po tonutí
intoxikace alkoholem
intoxikace psychotropními látkami
akutní intoxikace, utknutí hadem, hmyzem
septický ok

3.1.1.2. Dalí urgentní stavy
pediatrie

zvlátnosti neodkladné resuscitace u dìtí
péèe o novorozence v kritickém stavu
● syndrom náhlé smrti
● syndrom týraného dítìte
● stavy duení u dìtí
 bronchiolotis, astma
 croup a pseudocroup
 akutní epiglotitis x subglotická laryngitis
● náhlé pøíhody bøiní
● akutní dehydratace
● horeènaté stavy, horeènaté záchvaty køeèí
● meningitis, encephalitis
● akutní otravy, kóma
●
●

psychiatrie

vyetøení mentálního stavu
pokus o suicidium
● násilný nemocný
● akutní duevní krize
● schizofrenie, paranoia
● panická reakce, davová psychóza
● faktory ovlivòující psychický stav
● projekce orgánového onemocnìní do psychického stavu
●
●

chirurgie a ortopedie
● druhy ran
● kraniocerebrální poranìní (zavøené, otevøené)
● oblièejová poranìní
polytrauma, poúrazová resuscitace
hemoragický a traumatický ok
● poranìní páteøe
● poranìní krèních orgánù
● poranìní hrudníku (zavøené, otevøené, pneumotorax, tenzní pneumotorax, hemotorax, vlající hrudník, zhmodìní plíce, tamponáda perikardu, disekce aorty)
● poranìní bøicha (zavøené, pronikající)
● poranìní pánve (zavøené, pronikající)
● poranìní konèetin
● zlomeniny dlouhých kostí
● luxace
● hluboká ilní trombóza, trombophlebitis
● trombóza konèetinové tepny
ztrátová poranìní, oetøení amputátu vhodného k replantaci
● popáleniny z hlediska urgentní medicíny, popáleninový ok
● inhalaèní trauma u popálených
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úraz elektrickým proudem, zasaení bleskem
poleptání chemikáliemi
● omrzliny, oznobeniny
● úrazy v tìhotenství
● crush syndrom a blast syndrom
● strangulace
● náhlé pøíhody bøiní
●
●

ORL
● závratì
● úrazy ucha, zánìty ucha, epistaxe
● flegmóna báze ústní (angina Ludovici),
● peritonsilární absces a jiné zánìty dutiny ústní
● neúrazové postiení hrdla
● cizí tìleso v dýchacích cestách
oftalmologie
poranìní oka
cizí tìleso v konjunktiválním vaku a v oèním bulbu
popálení a chemické poleptání oka
zánìtlivá afekce oèní
akutní glaukomový záchvat
gynekologie a porodnictví
neporodnické komplikace v tìhotenství
mimodìloní tìhotenství
krvácení z rodidel
potrat, pøedèasný porod
pøedèasné odlouèení placenty
tíseò plodu, akutní porodní komplikace
extramurální porod
preeklampsie, eklampsie
stav po znásilnìní

zásady farmakoterapie v urgentní medicínì
analgezie, analgosedace a anestezie v urgentní medicínì
problematika soudního lékaøství

diagnóza smrti, posmrtné zmìny, stanovení doby smrti
prohlídka zemøelého na místì se zamìøením na stanovení pøíèiny smrti, dokumentace
druhy pitev
mechanismy základních poranìní a jejich rozliení z hlediska soudního lékaøství
násilná smrt pøi dopravních úrazech
základy odbìru biologických stop a materiálu v kriminalistice

forenzní problematika
odmítání zdravotní péèe  negativní revers
zanedbání povinné péèe zdravotnickým pracovníkem, nedbalost, ublíení na zdraví
tìká újma na zdraví, posuzování
postavení lékaøe jako svìdka a jako znalce pøed soudem

3.1.2. Dovednosti v urgentní medicínì
3.1.2.1.Základní dovednosti

Specifické dovednosti s vyuitím pomùcek pro poskytování odborné
pøednemocnièní neodkladné péèe (v závorce uveden minimální poèet
výkonù):
poskytování rozíøené neodkladné resuscitace nemocným (10), práce
s kardiopumpou
elektropimpulzoterapie: defibrilace, kardioverze, kardiostimulace
nitroilní punkce a kanylace periferní íly (200), vèetnì minimálnì 30x
u dìtí pod 5 let vìku
pøístup do centrální íly (25): v. jugularis interna, subclavia, femoralis,
mìøení cetrálního ilního tlaku
pøístup do tepny (seznámení se s postupem)
nitrokostní punkce
infuzní terapie v urgentní medicínì
objemová náhrada velké krevní ztráty
otevøení a zajitìní prùchodnosti dýchacích cest polohou a vzduchovody
laryngoskopie a intubace prùdunice u pacientù vech vìkových skupin
(200), vèetnì minimálnì 30x u dìtí pod 5 let vìku

odsávání z dýchacích cest
rozpoznání správné lokalizace tracheální rourky po intubaci prùdunice
tamponáda dutiny nosní
koniotomie, koniopunkce-bez pomùcek, s pomùckami (minimálnì nácvik na modelu nebo kadaveru)
punkce hrudníku (10), punkce perikardu (seznámení se s výkonem)
inhalaèní terapie v urgentní medicínì
umìlá plicní ventilace v urgentní medicínì
imobilizace páteøe a dlouhých kostí
zavádìní nazogastrické sondy, lavá aludku
dekontaminace kùe
cévkování moèového mìchýøe
oetøování ran: preparace rány, technika zavírání rány, obvazová technika,
aspirace z kloubù (seznámení se s výkonem)
imobilizace/dlahování konèetin, fixace páteøe, napravování vykloubenin
lokální a regionální anestézie a analgesie
vedení urgentního porodu
úèast na záchranných akcích nebo cvièeních záchranných sloek pøi hromadných netìstích
zásady tøídìní postiených osob v pøednemocnièní neodkladné péèi a na
pracovitích urgentního pøíjmu nemocnice
3.1.2.2. Dalí dovednosti
Uchazeè má získat dovednosti øízení a zkuenosti s výzkumnou prací, se studiem odborné literatury a psaním odborných textù, dále s výukou a pøednáením studentùm a s vystupováním na vìdeckých schùzích.

3.2.Organizace a øízení zásahu
3.2.1. Úkoly zdravotnického operaèního støediska
3.2.1.1 Zásady øízení zdravotnického zásahu
øízení vlastních výjezdových skupin
spolupráce a øízení smluvnì vázaných výjezdových skupin zdravotnické
záchranné sluby (dále jen ZZS)
øízení a koordinace èinnosti zásahových skupin rùzných subjektù
øízení ZZS  indikace a kontraindikace pro zásah
zásady radiokomunikace a radiového øízení výjezdových skupin ZZS za
standardních a mimoøádných podmínek
vyhodnocování èinnosti operaèního støediska
3.2.1.2. Zásady mobilizace lùkových rezerv
zásady traumatologického plánování ve zdravotnictví
aktivace traumatologického plánu organizace, mobilizace rezerv, osob
a skladù zdravotnického materiálu
aktivace havarijního plánu územního celku
plány krizové pøipravenosti ZZS a kooperujících lùkových zdravotnických zaøízení

*spolupráce s jinými oddìleními nemocnice pøi dalím smìrování pacientù øídící práce lékaøe oddìlení urgentního pøíjmu pøi hromadném výskytu ranìných èi nemocných
spolupráce se ZZS a dalími slokami IZS pøi likvidaci zdravotních následkù hromadného výskytu ranìných a nemocných
postavení urgentního pøijmu v traumatologickém plánu
3.2.3. Normy upravující poskytování zdravotní péèe v podmínkách
ZZS
výklad právních norem upravujících poskytování zdravotní péèe
výklad právních norem upravujících poskytování zdravotní péèe v podmínkách ZZS
etika a morálka pøi poskytování zdravotní péèe v podmínkách ZZS a pøi
hromadném výskytu ranìných
3.2.4. Technické podmínky èinnosti ZZS
3.2.4.1. Technická pomoc na místì zásahu
technická pomoc a vyproování nezdravotnickými tísòovými slokami
technická vybavenost zásahových skupin
technika pro umìlou plicní ventilaci
monitorování základních ivotních funkcí provádìných v podmínkách
pøednemocnièní neodkladné péèe (dále jen PNP)
3.2.4.2. Demografická charakteristika území
ZZS, její akceschopnost ve vztahu k velikosti populace a geografického
profilu spádového území
prevence nehod a podpora zdraví
3.2.4.3 Rizika vyplývající z charakteru prùmyslu, uskladnìní toxických a radioaktivních látek
ochrana výjezdových skupin ZZS pøed kontaminací chemickými nebo
radioaktivními látkami
zásady pøechodné dekontaminace ( z chemických látek a radioizotopù)
dekontaminace zevní a farmakologická
akutní nemoc z ozáøení
intoxikace anorganickými a organickými látkami
antidota
spolupráce tísòových sloek IZS v pøípadì zásahu chemickými nebo radioaktivními látkami
hygienická a epidemiologická rizika, epidemiologie nehod a urgentních
stavù

3.2.4.4. Mezinárodní spolupráce pøi poskytování pomoci
v místech katastrof mezinárodního rozsahu

3.2.2. Úkoly lékaøe zdravotnické záchranné sluby a oddìlení urgentního pøíjmu nemocnice

4. Hodnocení specializaèního vzdìlávání

3.2.2.1. Èinnost lékaøe výjezdové skupiny RLP
poskytování pøednemocnièní neodkladné péèe (PNP)
úkoly vedoucího lékaøe zásahu
kontrola vybavení vozu RLP z hlediska úkolù vedoucího lékaøe zásahu
øídící práce pøi hromadném výskytu ranìných
organizace odsunu zranìných, stanovení priorit vzhledem k charakteru
zranìní
spolupráce vedoucího lékaøe zásahu s veliteli zásahu tísòových sloek
pøi likvidaci zdravotních následkù hromadných netìstí
poskytování PNP pøi akutním sekundárním transportu

4.1. Prùbìné hodnocení kolitelem  záznamy o absolvované praxi a o konkrétních èinnostech na pracovitích provádìné do seznamu výkonù /logbook/
a do prùkazu odbornosti.

3.2.2.2. Èinnost lékaøe letecké záchranné sluby (LZS)
poskytování pøednemocnièní neodkladné péèe (PNP) v podmínkách
LZS
poskytování PNP pøi akutních sekundárních transportech
èinnost lékaøe LZS pøi hromadném výskytu ranìných a nemocných
spolupráce LZS s pozemními výjezdovými skupinami ZZS a dalími
slokami IZS
3.2.2.3. Èinnost lékaøe oddìlení urgentního pøíjmu nemocnice
poskytování neodkladné zdravotní péèe
kontrola vybavení oddìlení urgentního pøíjmu z hlediska prioritních úkolù, seznámení se s diagnostickými dovednostmi: °interpretace rtg
snímkù, °urgentní sonografie °urgentní elektrokardiografie,
saturace smíené ilní krve kyslíkem, °neinvazivní mìøení TK, °centrální ilní tlak

4.2. Pøedpoklad pøístupu k atestaèní zkouce

 absolvování povinných kolicích akcí
 úspìné absolvování písemného testu na závìr specializaèního kurzu
 pøedloení seznamu výkonù (logbook) a prùkazu odbornosti
 zpracování 2 vlastních kasuistik na téma neodkladná resuscitace a oetøení závaného traumatu
 vypracování písemné práce (není povinná)

4.3. Vlastní kvalifikaèní atestace

praktická èást  ovìøení dovedností u ivot zachraòujících výkonù
teoretická èást  3 odborné otázky (1 otázku mùe nahradit obhajoba písemné práce)

5. Charakteristika èinností, ke kterým získal
absolvent specializaèního vzdìlávání zpùsobilost
5.1. Plnìní úkolù v tìchto oblastech

ve vech funkcích na pracovitích zdravotnické záchranné sluby jak vyplývají z vyhláky è. 434/1992 Sb.
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 na pracovitích urgentního /centrálního/ pøíjmu nemocnice ve
spolupráci s oddìleními nemocnice pøi dalím smìrování pacientù

5.2. Podstatné zpùsobilosti

1. Zajistit nemocným v podmínkách pøednemocnièní neodkladné péèe a
nemocným pøicházejícím na oddìlení urgentního pøíjmu rozpoznání,
resuscitaci, stabilizaci, zhodnocení a péèi v celém rozsahu.
2. Uplatòovat kritické mylení k stanovení priorit pro evakuaci a léèení
pøi hromadném výskytu pacientù s rozliènými postieními a potøebami.
3. Zhodnotit dodávku kyslíku, potøebu kyslíku, kyslíkový deficit a kyslíkový dluh.
4. Správnì indikovat a realizovat sekundární pøevoz pacienta.
5. Poskytovat nemocným vhodné pouèení zamìøené na prevenci onemocnìní nebo úrazu.
6. Úèastnit se výuky v oboru urgentní medicína.
7. Rozumìt metodikám výzkumu v oboru, umìt je vyhodnocovat a aplikovat.
8. Rozumìt principùm a praxi kontinuálního zlepování kvality péèe
a aplikovat je.
9. Øídit efektivní vyuívání zdrojù v závislosti na podmínkách pro poskytování zdravotní péèe.
10. Vyuívat efektivnì informaèní zdroje a v zájmu udrování moderní
úrovnì klinické praxe aplikovat medicínu opøenou o dùkazy (evidencebased medicine).
11. Komunikovat úèinnì s pacienty, s jejich rodinnými pøísluníky
a s profesionálními zdravotníky.
12. Vyuívat informaèních zdrojù zamìøených na domácí násilí a na
ostatní veøejné zdravotní problémy vèetnì prevence násilí.
13. Prokazovat základní kvality profesionalizmu.

6. Seznam doporuèené literatury a právních
pøedpisù
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DRÁBKOVÁ J: Polytrauma v intenzivní medicínì. Grada, Praha 2002
ERTLOVÁ F, MUCHA J a kol.: Pøednemocnièní neodkladná péèe. IDVZ Brno, 2000
POKORNÝ J a spol.: Urgentní medicína, Galén, Praha 2004.
POKORNÝ J a spol.: Lékaøská první pomoc. Galén, Praha 2003
STOLÍNOVÁ J, MACH J: Právní odpovìdnost v medicínì. Galén, Praha, 1998
SÖNKE MÜLLER: MEMORIX  Neodkladné stavy v medicínì. Scientia medica, Praha
1992.
TÌTINA J a spol.: Medicína katastrof a hromadných netìstí. Grada, Praha 2000
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Komentáø k nové specializaèní náplni
v oboru urgentní medicína
A do souèasnosti byla obecnì uznávána jako dostateèná kvalifikace
lékaøe rychlé lékaøské pomoci (RLP) první atestace v jednom z následujících pìti základních oborù: anesteziologie a resuscitace, chirurgie,
vnitøní lékaøství, veobecné lékaøství, dìtské lékaøství. První atestace
v jednom z tìchto oborù zároveò se splnìním pøedepsané praxe v záchranné slubì a absolvováním povinných stáí (pro kadý obor jsou
pøedepsány jiné stáe) zároveò umoòovala lékaøùm pracujícím ve skupinách RLP pøihlásit se ke specializaèní atestaci v oboru urgentní medicína. V dosavadní specializaèní náplni nebyla zohlednìna problematika
urgentních pøíjmù.

Jaká je reálná situace v praxi:

Èinnost lékaøe RLP a jeho kvalifikace není blíe specifikována zákonem, dokonce ani vyhlákou èi metodickým pokynem ministerstva
zdravotnictví. Ve vyhláce 434 z roku 1992 se píe pouze o lékaøi.
Tedy bez bliího urèení jeho kvalifikace. Je to jeden z mnoha závaných
praktických dopadù absence zákona o záchranné slubì.
Pøi obrovských pokrocích v urgentní medicínì a razantnímu kvalitativnímu pøerodu záchranných slueb jsou na lékaøe RLP kladeny vysoké
odborné nároky. Neodkladná péèe zasahuje prakticky do vech medicínských oborù. Význam kvalitního oetøení v pøednemocnièní neodkladné
péèi je zdùrazòován v doporuèených postupech od traumatologie pøes
pediatrii, neurologii, kardiologii, atd. Obecná zkuenost ze záchranných
slueb je taková, e nejlépe se v kadodenním provozu osvìdèují atestovaní anesteziologové, kteøí mají neodkladné stavy zaité v rámci své základní specializace. Jejich zapracování pro pøednemocnièní neodkladnou péèi (PNP) tak vìtinou probíhá nejrychleji.
Je omyl se domnívat, e atestace napøíklad ze veobecného lékaøství
pøipraví lékaøe pro práci ve výjezdové skupinì RLP. Praxe je taková, e
pokud má lékaø se základní atestací z výe uvedených oborù zájem o práci na záchranné slubì odele ho zodpovìdný vedoucí lékaø záchranné
sluby na stá do nemocnice na oddìlení A+R. Tyto stáe se vìtinou
odehrávají na základì osobní domluvy s vedoucím lékaøem daného
ARO a jejich smyslem je získání základních anesteziologických dovedností nutných pro práci v RLP. Tak to probíhá v lepím pøípadì, a v souèasnosti je to zøejmì nejlepí zpùsob zakolení, i kdy má spoustu komplikací (napøíklad poadavek na proplacení stáí). Mám vak ovìøené informace, e na nìkterých zdravotnických záchranných slubách pracují
lékaøi bez atestace, èi s jinou atestací ne je výe uvedená to povauji
za bezprecedentní nezodpovìdnost nejen vedoucích lékaøù, ale i zøizovatelù.
V souèasné dobì je obrovským problémem motivace lékaøù pro práci v RLP. Nedostatek kvalitních lékaøù RLP je v celé ÈR. Dùvodem jsou
obrovská rizika medicínského, právního, psychologického, ale i sociálního charakteru. Na lékaøe RLP jsou dnes kladeny nároky, které nemají
adekvátní srovnání v jiném oboru.
Stìejním problémem urgentních pøíjmù je fakt, e pokud jsou v ÈR
vùbec zøizovány, dìje se tak v gesci nemocnic a neexistuje jednotná metodika pro jejich provoz. Neodkladné stavy vak musí odborník UM øeit stejnì v terénu jako ve zdravotnickém zaøízení. Navíc  ve vìtinì zemí je stìejním pracovitìm lékaøe urgentní medicíny urgentní pøíjem.
Cílem specializaèní nástavbové atestace doposud bylo a je nejen vychovat odborníky pro PNP, ale garantovat kvalitu ZZS pøítomností odborníkù na funkèních místech.
V souladu s výe uvedeným byla vytvoøena i nová specializaèní náplò oboru urgentní medicína. Materiál také zohledòuje poadavky evropské unie s pøihlédnutím ke specifickým èeským poadavkùm.
Specializaèní náplò je koncipována v souhlasu s programovým prohláením Výboru odborné spoleènosti urgentní medicíny a medicíny katastrof .

Vize a cíle:

Kvalitní lékaø oboru urgentní medicína je jednak pilíøem systému poskytování kvalitní PNP, jednak je schopen poskytovat neodkladnou péèi
na oddìlení urgentního pøíjmu nemocnice a jednak je schopen adekvátnì postupovat v pøípadì krizové situace s vìtím poètem ranìných a nemocných.
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