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Zápis ze schůze ze dne  13.6.2017 
 
Přítomni: Vobruba, Zaoral, Prchlík, Kroh, Pizingerová, Pavlíček, Habanec, Heinige 
Omluveni: Srnský, Černá, Biolek, Fanta Rozsíval, Hrdlička 
 
1. Doporučený postup při ŽOK. 
Referoval Zaoral. Od února probíhala velmi intenzivní  práce na doporučeném postupu ŽOK. 

Na práci se podíleli: T. Zaoral (Ostrava), J. Blatný (Brno), V. Vobruba (Praha), S. Nosál (Martin), D. 

Raffaj  (Nottingham), K. Cvachovec (Praha), V. Černý (Ústí n.Labem/Hradec Králové). Ke konečnému 

textu  jsou připomínky ze strany dětských chirurgů (Prchlík). Budou probrány na schůzi 

dětskochirurgické společnosti a formulace připomínek bude poslána Zaoralovi do 15.6.2017. Konečná 

verze DP bude  zaslána jednotlivým odborným společnostem ke schválení. (Pokud  některá ze 

společností nebude zásadně s DP souhlasit, bude vynechána  ze seznamu). Doplněný text bude 

k dispozici  na www.simcps.cz. 

2. WWW stránky. 
Referoval Vobruba. Dosavadní spravování stránek  je nevyhovující. Od  této doby se o stránky bude 
starat Hřídel, Vobruba. Prosím o zaslání  návrhů na doplnění a aktualizaci  stránek. Informace budou  
uveřejňovány  na www v krátkých intervalech. 
 
3. Příprava na 12. kongres  dětské anestézie,  intenzivní a urgentní medicíny. Rámcově jsou 
připraveny v IP  již jednotlivé bloky: 
a) Mechanická a cirkulační podpora (Vobruba, Vojtovič): 
 přednášející: Karimová, Vobruba, Kováčiková, Vojtovič,  Mlejnský. Trvání bloku 90 min. 
 
b) Trombotická mikroangiopatie (blok pod záštitou Alexion Pharma Czech s.r.o., koordinuje Zaoral).  

Přednášející: Zaoral, Šimánková, další  bude doplněno). Trvání bloku 60 min 
 
c) Neurointenzivní péče: (Zaoral, Černá) 
Přednášející Prchlík. Panelová diskuze: Zaoral domlouvá neurochirurgy a intenzivisty. Trvání bloklu 90 
min. 
d) Dětský urgentní příjem (Pavlíček): 
Okruhy:  možnosti simulační medicíny, dušnost na urgentním přijmu, dětský urgentní příjem ve FN  
Motol. Trvání bloku 90 min. 
e) Paliativní medicína (Hřídel) :  
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Přednášející Hřídel, Mojžíšová, bude doplněno. Trvání bloku 90 min 

 

Urgentní medicína: organizuje Heinige, Šeblová, Danda 
Okruhy: Křeče, zajištění pacienta v přednemocniční péči, komunikace s cílovým pracovištěm. 
Trvání bloku podle počtu přihlášených přednášek 
 
Sesterská sekce: organizuje Mgr. Bašková.   
Přednášky budou rozděleny do bloků: dětská   IP, dětská anestézie, urgentní medicína.  
Pozvánka  pro nelékařský  personál  byla poslána  na  následující  pracoviště nebo instituce: všechny 
krajské záchranné služby, ZZSHMP.  Trvání bloku  podle počtu přihlášených přednášek 
Pozvánka poslána  vedoucím sestrám  v ČR :  TN Praha, FNKV, nem. Hořovice,  FN Plzeň,  FN Brno, FN 
Ostrava, FN Olomouc,  kraj. nemocnice Ústí n L., Č. Budějovice, nem. Most, FN HK.  Inzerováno na  
www ČAS. 
 
4. Budou osloveni  všichni členové  SIMČPS za účelem aktualizace  databáze. Prchlík  rozešle během 1 
týden dotazník. Zároveň prosíme všechny členy SIMČPS, aby se  evidovali na adrese 
http://www.cls.cz/online-registrace . Je velmi pravděpodobné, že evidovaných členů v SIMČPS 
je velmi málo. Evidence členství v sekcích je  důležitá (např. volby). Pokud  je lékař  členem ČPS, je  
účast v SIMČPS bezplatná. Prosím o přihlášení se  v nejkratším termínu.  
 
5.  Za účelem  informovanosti  o stavu dětské IP bude aktualizován počet lékařů a sester na dětských 
IP.  Zajistí ved. lékaři JIRP.  
Prosím o  zaslání  následujících informací: Počet lékařských  úvazků na odd.,  stáří lékařů  a atestace, 
aktuální stav počtu sester, počet chybějících sester.  Prosím tyto údaje poslat do 23.6.2017 na adresu 
vaclav.vobruba@vfn.cz . 
 
 
6. Příští schůze se bude konat dne 12.9.2017 v prostorách KDDL VFN. 
 
Zapsal: V.Vobruba 
Kontroloval: T. Zaoral. 
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