Informace o zavedení kurzů
Advanced Trauma Life Support Program for Doctors (ATLS®)
v České republice
Hradec Králové, 8.února 2012

Vážení přátelé,
s potěšením Vám oznamujeme, že přípravy k implementaci kurzů ATLS® pro lékaře do
České republiky pokročily a můžeme Vám poskytnou upřesňující informace, které navazují
na sdělení z počátku roku 2011.
Pro vnímání podstatných souvislostí věnujte prosím pozornost i prvotnímu sdělení ze
14.1.2011 stran podmínek operačního programu:
„Lidské zdroje a zaměstnanost / Prohlubování vzdělávání lékařů“, konkrétně
dílčího programu: „Implementace kurzu: Poskytnutí neodkladné nemocniční péče (ATLS)“
Přípravný proces má pevná pravidla a jeho časová konkretizace vzniká v součinnosti s
ATLS USA a ATLS Europe.
V září 2011 absolvovalo úspěšně 16 lékařů z traumatologických center České republiky
základní kurz ATLS® a následně i kurz instruktorský v Nottinghamu ve Velké Británii. Z této
skupiny tzv. „Instructor candidates“ bylo hodnotící komisí určeno 5 lékařů, kteří dostanou
postupně příležitost v prvním čtvrtletí 2012 v řadách fakutly základních kurzů ve Slovinsku a
v Holandsku. Pokud bude jejich působení hodnoceno kladně, postoupí na statut „Instructor“ a
budou připraveni ve spolupráci s delegáty ATLS Europe vytvořit tým fakulty Inauguračních
ATLS® kurzů v České republice, jejichž jednacím jazykem bude Angličtina.
Termín Inauguračních kurzů byl již stanoven:
28. – 30. května 2012

základní ATLS® kurz

31. května – 1. června 2012 instruktorský ATLS® kurz
Základní kurz absolvuje 16 účastníků. Z těch, ktěří kurzem projdou úspěšně, budou vybráni
kolegové s potenciálem instruktorského působení a ti absolvují navazující kurz instruktorský.

Úspěšní absolventi obdrží statut „Instructor candidate“ a dostanou, stejně jako kolegové
s identickým statutem obdrženým ve Velké Británii, postuně příležitost k účasti ve fakultě
dalších základních ATLS® kurzů v České republice a tím i k dosažení satutu „Instructor“.
Termíny dalších kurzů budeme zveřejňovat postupně s dostatečným předstihem. Rámcově
lze říci, že v průběhu druhého pololetí roku 2012 a počátkem roku 2013 bude v rámci
operačního programu uskutečněno ještě 6 základních ATLS® kurzů pro dalších 96 lékařů.
Jednacím jazykem těchto kurzů již bude Čeština, výukové materiály v Angličtině.
Připomínáme, že při výběru účastníků do kurzů hrazených z prostředků IOP budou
upřednostňováni lékaři zajišťující péči o zraněné na odděleních urgentního příjmu lůžkových
zdravotnických zařízení, zejména tedy z řad chirurgů, anesteziologů, lékařů urgentní
medicíny a ortopedů. Požadováno bude stručné curriculum vitae, doklady o dosažené
kvalifikaci a doporučení zaměstnavatele s potvrzením pracovního zařazení ve shora
uvedeném smyslu. Krátký motivační dopis napoví o odhodlání uchazeče, které je nezbytné
pro odpovídající studijní nasazení již v přípravě před kurzem i během vlastního intenzivního
kurzu.
Program zahrnuje hrazení kurzovného z prostředků IOP. Frekventanti si budou
sami hradit ubytování, stravu a cestovné. Podmínky IOP vylučují uchazeče z pražských
zdravotnických zařízení. Kolegové z Prahy se budou moci účastnit až kurzů pořádaných
mimo IOP.
V současné době připravujeme webové stránky ATLS.CZ (přístup na stránkách www.
FNHK.CZ) a předpokládáme i propojení se stránkami ČSÚCH ČLK JEP (www.CSUCH). Na
zmíněných stránkách bude „on line“ registrace pro zájemce o zařazení do ATLS® kurzů.
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