Zasedání UEMS PRM Kyjev 21.-24.3. 2018
Ve dnech 21.-24.3. 2018 jsme se zúčastnili zasedání UEMS - PRM v Kyjevě.
První den konference proběhla schůze společnosti ESPRM, které jsme se
však nemohli zúčastnit, jelikož členové. Další dva dny pak probíhalo již
samotné zasedání společnosti UEMS- PRM, jejích jsme členi.
Následně vybíráme nejdůležitější body, které se projednávaly.
1/ Komise pro profesionální praxi: členka Martina Kővári
-

Podrobně se diskutovala účasti na mezinárodních kongresech - hlavně
na nadcházející konferenci ISPRM. Proběhla velká diskuze na téma, zdali
mají aktivní vyzvaní přednášející platit celé kongresové poplatky a zdali se
vůbec do ISPRM, pokud nebudou osvobozeni od poplatků, zapojit.
Nakonec došlo ke shodě v tom, že kongres ISPRM je pro prezentaci UEMS
PRM velmi důležitý a že tedy aktivní účast i přes nutnost platby i pro
aktivní přednášející je důležitá.

-

Podrobně se probírala nově vzniklá Cochrainova rehabilitační database www.rehabilitation.cochraine, diskutovala se komise, která se na výběru
dat do database účastní. Bylo konstatováno, že počet členů komise z této
sekce je dostačující.

-

Podrobně se diskutovala kniha White Book of Rehabilitation and Physical
Medicine in Europe a bylo představeno její aktuální třetí vydání. Byl
podán návrh na změnu názvu knihu na European White Book of
Rehabilitation and Physical Medicine. Změna názvu nebyla přijata a to z
důvodu časového. Kniha bude přístupna zdarma v PDF podobě. Tištěných
kopi bude k dispozici 250, z toho 4 dostane zdarma každá odborná
společnost. Pokud bychom chtěli dokoupit, tak do poloviny dubna lze
zakoupit za 15 euro/výtisk, po polovině dubna 50 euro/výtisk.
Pozn: nakonec je objednáno 6 knih - dvě tedy společnost SRFM zaplatí.

-

Opakovaně byla zdůrazněna i důležitost klasifikace ICF, hlavně pro
statistická data a mezinárodní spolupráci. Nebyly ale diferencovány akutní
a chronické provozy. Na můj dotaz některých členů výboru (Slovinsko,
Portugalsko), zdali ICF v praxi používají, bylo zkonstatováno, že spíše ne.
- Byly probírány doporučené postupy, na kterých se pracuje (blíže viz
oficiální stránka společnosti), do třetího čtení postoupily doporučené
postupy pro kraniocerebrální traumata.
- Byla probírána aktivní účast členů komise na konferenci ESPRM ve
Vilniusu, řada členů bude mít aktivní přednášky (včetně M. Kővári).

2/ UEMS PRM Board Workshop: členka Yvona Angerová

-

Řešila se atestační evropská zkouška, která proběhla v listopadu 2017 - k
dispozici byla na webových stránkách a byla online. Úspěšným atestantům
byly rozdány diplomy (respektive zástupcům jejich států). Vcelku bylo
přihlášeno 112 kandidátů z 18 států, z toho se 6 před zkouškou omluvilo.
Úspěšných bylo 94, a 12 zkoušku neudělalo. Otázky byly vybírány
automaticky z databanky, která má ca 1000 otázek. Sleduje se, zdali jsou
otázky, které mají méně než 25 % správných odpovědí a ty se poté
vyřazují. Každý kandidát nově obdržel zpětnou vazbu.

-

Povinnou evropskou zkoušku jako součást atestace má Slovinsko a
Švýcarsko. Tato zkouška by měla být v budoucnu doporučená pro všechny
státy EU.

-

Profesorka Fitna Dincer z Ankary informovala o výsledku dotazníku
zaslaného zástupcům jednotlivých zemí. Dotazník se týkal zjištění, do jaké
míry propagujeme tuto zkoušku a UEMS v jednotlivých zemích.

-

Diskutovány byly nové kurzy - v Syrakusech (škola Haim Ringa)- téma
intervenční sonografie v myoskeletální medicine.

-

Pořadatelé kongresu ve Vilniusu nabýzejí PRM School Vilnius. Zdarma
vstup a ubytování bude mít jeden trainers vždy z jedné země. Chtěli by z
toho utvořit tradici - za 2 roky v Bělehradě a v roce 2022 v Ljubljani.
Nicos Barotsis informoval zúčastněné o e-mailové škole Extracorporal
Shock Wave Therapy. Byl to první internetový kurz. V rámci kurzu byli
webináře. Přednášející měli za úkol prostudovat články, nakonec byla
závěrečná zkouška - několik trainnees nedokončilo.

-

-

V roce 2019 proběhne kurz robotické rheabilitace a dále kurz spinálního
poranění, který proběhne v Oswestry - pro 20-25 lidí. Stefano Negrini
hovořil o Cochraine e-book, která bude mít několik sekcí, a jedna z nich je
sekce vzdělávání. Celkem je v plánu zpracování 2000 ukázek článků, z
toho by mělo být 60-70 článků, abstrakta článků budou publikovány v eknize. Yvona Angerová se bude výběru abstrakt aktivně účastnit.

-

Prof. Maria Gabriela spolu s týmem připravuje e- book undergraduate.

3/ UEMS PRM Clinical Affairs Commision Workshop: člen Karel Moses
V Kyjevě se pátečního setkání CAC zúčastnilo 20 zástupců z 16 zemí.
Dokument "Práva pacientů a lékařů v programech péče v RFM" bude
zveřejněn na setkání ne Stockholmu v 9/2018.
Byl akreditován program slovinský (Léčba spasticity baklofenovou
pumpou) a lotyšský (Program RFM pro pacienty v lůžkové péči po operaci
bederní páteře). Akreditační kritéria jsou na webových stránkách UEMS
PRM v oddílu pro CAC.

Byly podány 4 žádosti o akreditaci programů péče v RFM: 2 z Izraele (2x
léčebná rehabilitace po mrtvici), 2 programy z Česka (Spinální
rehabilitační program, Následná léčebná rehabilitace všeobecná –
prezentoval je Karel Moses za Kladruby, bude se snažit připojit další
poskytovatele z ČR v průběhu akreditace).
CAC pokračuje v práci na výběru doporučených postupů a jejich zobrazení
na webu UEMS PRM.
Dále CAC pokračuje v oblasti MKF a měření a hodnocení v rehabilitaci. Pro
tuto oblast se několik zástupců CAC se přihlásilo do přípravy tzv.
"Inpatient Rehabilitation Plan" – tato snaha vyvěrá z ESPRM a napříč
UEMS PRM. Mezi sekcemi toto snažení koordinuje Mauro Zampolini z
Itálie a Gerold Stucki ze Švýcarska, kteří se už podíleli na obdobné akci pro
Ruskou Federaci. Mezi těmito zástupci je nově K.M. Na ESPRM kongresu
ve Vilniusu (5/2018) bude mít CAC svojí sekci s 2 prezentacemi.

Zápis zhotovila: Martina Kővári, 7.5. 2018

