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• Zákon č. 20/1966 Sb. o péči o zdraví lidu - § 18b –„bude upřesněno 
dalším přepisem“  →    8 let   

 

• Metodické opatření MZ č. 34/1974 :   Poskytování přednemocniční 
neodkladné péče. 

  

• 1983  -  Vznik poradního sboru MZ pro přednemocniční neodkladnou péči  

 

• 26.7.1987  – Předsednictvo ČSAR schválilo ustavení Sekce PNP ČSAR. 

 

• 29.1.1988   - Ustavující schůze Sekce přednemocniční neodkladné péče 
při příležitosti 130.  Výroční založení Záchranné služby Praha (PNP 
ČSAR).  Zájem o účast v Sekci PNP projevilo 80 členů, včetně zástupců 
nezdravotnických složek. 

 



I.  Programové prohlášení. 

II. Témata: 

• Organizace RZP v rámci OÚNZ 

• Organizace RZP v krajích 

• Odborná činnost skupiny RZP při jednotlivém postižení 

• Odborná činnost skupiny RZP při hromadném výskytu 
postižených 

• Organizační otázky RZP při hromadných neštěstích 

• Materiálně technické vybavení RZP 

• Práce dispečinku RZP 

• Odborná příprava pracovníků PNP 

• Dokumentace RZP 

• Klasifikace hromadných neštěstí 
 

PŘEDSEDA SEKCE PNP ČSAR  PROF. MUDR. JIŘÍ POKORNÝ, DRSC.,   

MUDR. JAN ŠPUNDA, CSC. 



Celkový počet členů                                                                       184 

 

•  Z toho členové ČSAR  (polovina aktivní pracovníci PNP)      113 

•  Ostatní odborné společnosti ČSLS                                             38 

•  SZP, RZP                                                                             13 

•  Nezdravotnické složky                                                            17 

•  ČSČK                                                                                       3 

 

25.4.1988  -- Zpráva o činnosti Sekce PNP ČSAR 



Dílčí odborné problematiky: 

• Organizace RZP v rámci OÚNZ    (Vosátka, Ticháček, Křivánek) 

• Organizace RZP v rámci KÚNZ     (Novotný, Tuček, Štětina, Skácel, 

Dostál) 

• Odborná činnost RZP (Chocholouš, Dostál) 

• Odborná činnost RZP při hromadném výskytu postižených (Nygrýn, 

Ždichynec, Hrabovský, Blažek, Šimáček) 

• Organizační otázky RZP při HN (Ždichynec, Šimáček, Pešek) 

• Materiálně technické vybavení RZP  (Hora, Štětina, Tuček) 

• Práce dispečinku RZP  (Chocholouš, Mucha) 

• Odborná příprava pracovníků PNP  (Frinta, Rýc) 

• Dokumentace RZP  (Smetana) 

• Klasifikace HN  (Mucha, Hrabovský)  

 



• Odborné řízení práce skupin RLP 

• Technika RZP 

• Dispečink RZP 

Plán odborných akcí sekce PNP ČSAR 

 

• 1989     Piešťany (Konference PNP) 

• 1990     Brno  (Konference RZP) 

Všechny akce včetně kongresů budou zabezpečeny v úzké 

součinnosti vedení sekce s odbornou společností AR. 



Vyhláška MZ č. 434/1992 Sb.  -  Zdravotnická záchranná služba 

Odborná společnost České lékařské společnosti J.E.Purkyně  vznikla zakládací 

listinou dne  1.1.1994  vyčleněním sekce PNP z odborné společnosti 

anesteziologie a resuscitace.  

Listopad 1994 - Odborná konference v Prachaticích  -   požadavek na řádné 

volby výboru.  

 

Přípravný výbor, který během 2 měsíců realizoval 2 kola korespondenčních voleb, 
v souladu se stanovami ČLS, V době voleb měla spol. PNP a MK 151 členů, 
z nichž volebního práva využilo 119 členů, 4 volební lístky byly neplatné a 12 
přišlo po termínu ukončení voleb. 

1993  -  Střediska územní záchranné služby – Zřizovatel MZ 



Leden 1995 - tajnou volbou zvolen výbor spol. PNP a MK v tomto složení:  

 

 MUDr. Hasík - předseda,  

 MUDr. Štětina - místopředseda,  

 MUDr. Hlaváčková - vědecký sekretář,  

 MUDr. Koutecký - pokladník, MUDr.  

 MUDr. Tůma - tiskový mluvčí a zapisovatel,  

 MUDr. Deyl - revizor,  

 MUDr. Tuček - zástupce pro jednání s ČLK,  

 MUDr. Mucha a MUDr. Žák - členové pověření jednáním s VZP.  

  

 Prof. MUDr. Jiří Pokorný, Dr.SC. – čestný předseda  

  

Během odborné konference v Průhonicích, zcela mimo program a nepřipraveně 
výborem, byl učiněn pokus o okamžitou změnu volebního systému několika členy 
naší společnosti.  Souviselo se snahami o privatizaci systému PNP.  

 



28. porada  ministra zdravotnictví ze dne 1.10.1998  – 

Porada vedení schvaluje: 

 

•  Zřízení nástavbového oboru urgentní medicína, vzdělávací program 

 specializační přípravy v oboru urgentní medicína, se zahájením na podzim r. 

 1999 s tím, že do r.  2001 musí být zařazen do příslušného zákona či 

 vyhlášky o způsobilosti zdrav. povolání. 

 

Ukládá VZV:  

 

•  Informovat o zřízení oboru a jeho vzdělávacím programu ČLK, ČLS JEP, 

 VZP a IPVZ Vyhodnotit experimentální ověření vzdělávacího programu 

 v nástavbovém oboru urgentní medicína a navrhnout případnou jeho úpravu 

 do září 2001   

Návrh na zřízení nástavbového specializačního oboru „urgentní 
medicína a medicína katastrof“  a schválení vzdělávacího programu 
specializační přípravy v tomto oboru (úkol č. 323 / 98). 



27.11.1998  

 

Dle stanov ČLS proběhly dvoukolové korespondenční volby OS 

PNP a MK. 

 

Za členy nového výboru byli zvoleni tito kolegové :  

 

• Ticháček, Hlaváčková, Žák, Hasík, Gřegoř, Mucha, Deyl, 

Štětina, Kalík – náhradník Koutecký.  

 

Nový výbor zvolen na schůzi dne 9.12.1998  



DĚKUJI ZA POZORNOST 

  

A PŘEJI ÚSPĚCH ODBORNÝ, 

SPOLEČENSKÝ I EKONOMICKÝ 

 

 

 

 

MUDr. Jiří Štětina – poslanec PSP ČR 

 


