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Zápis ze schůze výboru SIMČPS ze dne 1.12 2015 
 

 
Přítomni:  Vobruba, Kobr, Prchlík, Pizingerová, Fanta, Biolek, Dedek, Zajíček,     
                  Zaoral, Žurek, Hrdlička, Mikolášek, Rozsíval, Petrů, Smolka, Srnský   
 
Omluveni:  Fedora, Hechtová, Gábera, Kroh, Habanec 
 
Body programu:  
 
1. Kontrola zápisu 
 
2. Proběhla informace o Kongresu dětské anesteziologie a intenzivní medicíny, který se konal v říjnu 
t.r. v Praze. MUDr. Vobruba za organizační výbor shrnul základní ekonomická data, účast na této akci 
a hodnocení  kongresu ze strany účastníků i organizátorů. Kongres byl všeobecně hodnocen kladně a 
to jak odborná náplň, tak i jeho organizace. Z údajů dodaných hlavním organizátorem kongresu  
(společností Guarant)  vyplynulo, že i ekonomická stránka kongresu dopadla vyrovnaně. 
 
3. Byl tlumočena žádost ze strany hlavního organizátora Pediatrického kongresu (který proběhne na 
podzim příštího roku) prof. Bayera ohledně  náplně uvažovaného  intenzivistického bloku v rámci této 
akce. Předběžně byl odsouhlasen  60 minutový blok přednášek s tematikou dětské IP.  
Do konce ledna 2016 prosíme o dodání navrhovaných témat (případně zjištěných témat, o kterých by 
byl zájem ze strany PLDD)  z jednotlivých pracovišť na adresu předsedy výboru SIMČPS dr. Vobruby.  
Dále je uvažováno o workshopu dětské KPR, který by proběhl v rámci kongresu.  
 
4. Dr. Vobrubou byla uvedena nabídka MUDr. Kubuše z KC FNM, která se týkala zorganizování 
semináře na téma EKG a poruchy srdečního rytmu u dětí. Ze strany přítomných dětských intenzivistů 
byl vysloven zájem  o tuto vzdělávací akci.  
Ze strany výboru SIM ČPS tedy budou provedeny další kroky, vedoucí k uskutečnění tohoto semináře, 
předběžně začátkem dubna příštího roku (zjištění počtu účastníků, oslovení lektora, zajištění 
vhodných prostor apod.). 
 
5. Byla diskutována všeobecná potřeba vytvoření dokumentu, uvádějícího doporučený postup pro 
paliativní péči v dětskému věku.  Všichni přítomní došli ke konsensu v duchu  potřeby tohoto 
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dokumentu. Zároveň bylo v diskuzi poukázáno na složitost této problematiky včetně potřeby 
vytvoření pracovní skupiny, ve které by měli být zastoupeni nejen dětští intenzivisté, ale i neurolog, 
onkolog, specialista na vrozené poruchy metabolismu, legislativec, duchovní, etik, případně zástupce 
SIM pro dospělé pacienty. 
Na vytvoření této skupiny bude výbor SIM ČPS dále pracovat. 
 
6. Byla diskutována problematika změny postgraduálního vzdělávání v dětské IP.   Prim. Biolek 
přednesl aktuální stav situace, kterou mimo jiné řešil i výbor ČPS. Prim Biolek podá návrh  na zřízení 
oboru  dětské intenzivní  medicíny na MZ ČR 
 
    

 

 

Další schůze proběhne  na jaře  roku 2016. 

 

Praha, dne 10.12. 2015 

 

MUDr. V.Vobruba, Ph.D.                 prim.  MUDr. Pavel Srnský 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


