Odborné podujatia

Stredoeurópske stretnutie záchranárov v Senci
MUDr. Táňa Bulíková, PhD., doc. MUDr. Viliam Dobiáš, PhD.
Slovenská spoločnosť urgentnej medicíny a medicíny katastrof
V dňoch 14. – 16. apríla 2011 zorganizovala Slovenská spoločnosť urgentnej medicíny a medicíny katastrof (SSUMaMK) a občianske
združenie Hviezda života v spolupráci s kanceláriou WHO na Slovensku druhý ročník Stredoeurópskeho kongresu urgentnej medicíny
a medicíny katastrof.
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Na kongrese pod záštitou ministra zdravotníctva SR a rektorky SZU sa registrovalo 370
účastníkov, okrem lekárov urgentnej medicíny
prejavili záujem aj lekári iných špecializácií, najmä všeobecní lekári. Organizátori privítali ministra zdravotníctva SR MUDr. Ivana Uhliarika,
prorektora SZU profesora MUDr. Jaroslava
Kresánka, PhD., prezidenta Európskej spoločnosti UM (EuSEM) profesora Abdelouahab
Bellou z Francúzska a ďalších významných
zahraničných hostí z Veľkej Británie, Belgicka,
Nemecka, Rakúska, Maďarska a Česka.
Na slávnostnom odovzdávaní ocenení
Slovenskej lekárskej spoločnosti (SLS) členom
odbornej spoločnosti za ich záslužnu prácu
v odbore jedno ocenenie in memoriam dostal
MUDr. Andrej Fáglic, ktorý tragicky zahynul
počas výkonu služby 14. októbra 2010 pri autonehode sanitky v Sásovej. Za rok 2010 si medailu SLS prevzali MUDr. A. Vargová, PhD.,
MUDr. K. Zvolenská, MUDr. A. Vidóová a čestné členstvo bolo udelené MUDr. V. Michálkovi
a Mgr. J. Maršálkovi.
Odborný program kongresu bol tematicky
koncipovaný široko, aktuálne a odznelo viac
ako 80 prednášok, diskusie k desiatim posterom
a štyri panelové diskusie (Operátori verzus záchranári, Hromadné nešťastie v Devínskej Novej
Vsi, Domáce násilie – týrané dieťa a Dieťa v terminálnom štádiu). Z 15 zahraničných príspevkov
spomeňme, že prof. A. Bellou hovoril o smerovaní odboru urgentná medicína a medicína
katastrof v najbližších rokoch v Európe a o novinkách v diagnostike a liečbe sepsy z pohľadu
prednemocničnej a nemocničnej urgentnej
medicíny. Prof. Klaus Runggaldier z Nemecka
autenticky prednášal o humanitárnej a záchranárskej pomoci zemetrasením postihnutom
Haiti. MUDr. Pavol Urbánek, PhD. (ČR), zaujal
aktuálnou témou aj v našich podmienkach – a to
návrhom odporúčaného postupu pri hromadnom postihnutí osôb. V prípade nehody s hromadným postihnutím osôb (NHPO) je postup

Obrázok 1. Autorský kolektív knihy Medicína
katastrof.

posádok ZZS od samého začiatku iný, ako pri
ošetrovaní jedného, dvoch pacientov v teréne.
MUDr. Jana Šeblová, PhD. (ČR), priblížila európsky vzdelávací program v oblasti domáceho násilia, dostupný na http://www.pro-train.
uniosnabrueck.de/index.php/TrainingProgram/
Healthcare. MUDr. Dana Hlaváčková (ČR)
prezentovala výsledky zážitkovej úlohy „pípni“ na Rallye Rejvíz 2010. Dr. László Gorove
z Maďarska predniesol elaborát o ekologickej
katastrofe po pretrhnutí hrádze s odpadom hlinikárne a zamorením územia alkalickým blatom
s hodnotou pH 11 a s riešením zdravotných následkov tejto ojedinelej katastrofy. Leslie-Anne
Clyde zo záchrannej služby mesta Londýn
ukázala praktickú činnosť operačného strediska,
ktoré koordinuje zásahy na území s 8 mil. obyvateľov a systém vzdelávania operátorov. Bob
Dobson z londýnskej záchranky oboznámil
o systematickej príprave na hromadné nešťastia
Obrázok 2. Profesor Abdelouahab Bellou.

a účinnosť vzdelávania dokumentoval na riešení bombových atentátov v metre z pohľadu
spolupráce záchrannej služby, polície a hasičov.
Prednášatelia z Belgicka (prof. Johan Stuer
a kol.) uviedli štúdie o sledovaní metabolizmu
kyslíka v CNS prostredníctvom neinvazívnej
metódy.
Novinkou na kongrese bola cena za najlepšiu prednášku, ktorú získala MUDr. Mária
Jasenková z Nadácie Plamienok za prednášku
Starostlivosť o dieťa v terminálnom štádiu ochorenia v domácnosti.
Deň pred otvorením kongresu sa 48 lekárov a zdravotníckych záchranárov zúčastnilo
na certifikovaných workshopoch (WS) na témy: Kardiopulmonálna resuscitácia dospelých
podľa ERC 2010; Kardiopulmonálna resuscitácia
detí podľa ERC 2010; Nehoda s hromadným
postihnutím osôb – stolové cvičenie; Obtiažne
zaistenie dýchacích ciest. Na špeciálnu objednávku sa bude konať dodatočne nácvik zaistenia
prístupu do kostnej drene (intraoseálny prístup)
v dohodnutom termíne pre príslušníkov ozbrojených síl SR.
Vo štvrtok večer bol krst knihy Medicína
katastrof autorky MUDr. Táne Bulíkovej, PhD.,
a desiatich spoluautorov (doc. MUDr. Viliam
Dobiáš, PhD., MUDr., Bc. Dana Hlaváčková,
MUDr. Darina Sedláková, MPH, MUDr. Daniel
Csomor, MUDr. Anna Vargová, PhD.,
mjr. MUDr. Peter Lenčéš, MUDr. Andrea Smolková,
MUDr. Štefan Svitok, MUDr. Peter Herman, Bc.
Peter Nagy). Viac o kongrese aj s fotkami je
uvedené na www.kongresum.sk. Tretí ročník
Stredoeurópskeho kongresu UM a MK sa bude
konať v Senci 19. – 21. apríla 2012.
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