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Zápis ze schůze ze dne  19.6.2018 
 
Přítomni: Vobruba, Srnský, Biolek, Žáček, Pizingerová, Prchlík, Kroh, Hrdlička, Heinige, Kusá 
Omluveni: Vojtovič, Zaoral, Smolka, Petrů, Zajíček, Černá 
 
1. Schválení „sepsis triage“. K dokumentu nejsou připomínky. Vysloven souhlas k jeho 
umístění na www.simcps.cz.  Postup bude rozeslán primářům dětských odd. ve Středočeském 
kraji (Vobruba, Hrdlička).  Během léta bude doplněno o doporučený postup léčby septického 
šoku podle posledních doporučených postupů. (Vobruba)  
2. Výbor bere na vědomí schválený  doporučený postup „Péče  o dárce orgánů po stanovení  smrti 
mozku“, který je nyní doplněn i pediatrickou částí. 
3. Výbor bere na vědomí informace poskytnuté MUDr. J. Djakow týkající se přípravy nových guidelines 
KPR.  Pokud by některé z našich pracovišť  mělo zájem na zařazení otázek související s resuscitací dětí,  
je možné  zprostředkovat kontakt s vědeckým výborem. 
Diskutována  problematika zřízení registru dětských srdečních zástav.  Pokud je členům  výboru  známo, 
uvedený registr neexistuje.  ÚZIS eviduje úmrtí dětí, měly by být dohledatelné i příčiny. Pokud by však 
šlo o oběhové příčiny zástavy srdeční,  půjde o  malá čísla. Nicméně  by mohl registr  přinést větší 
podrobnosti o  příčinách úmrtí.  MUDr. Djakow bude pozvána na příští schůzi, kde se problematika více  
prodiskutuje. 
4. Byly předneseny  informace  z výboru ČSIM. 
5. Slovenští kolegové  připravují  13. slovensko-český kongres dětské  intenzivní péče, anestézie a 
urgentní medicíny.  Termín a předběžný program bude uveden na www.simcps.cz. 
6. Heinige informoval o proběhlé akci – Valčianské nástrahy. Akce velmi dobře hodnocena. Vobruba 
informoval o  proběhlém 7.EuroELSO kongresu, který proběhl v Praze. Kongres měl velmi pozitivní 
světový ohlas, přítomni byli  přední zahraniční odborníci.  
7. Program nejbližších odborných  akcí: 
    - kongres ČSIM – Brno (pediatrický blok)   20.6. – 22.6.18 
    - Pediatrický kongres Praha 13-15.9.2018  
    - VII. český transplantační kongres  Olomouc  14-16.10.2018 
    - 16. sjezd ČAAK Karlovy Vary (blok IP) 2-  4.12.2018   
   -  Společnost UM – kongres Ostrava (Blok IP) 23-25.10.2018  
   -  13. slovensko-český  kongres 26.-27.10. 18 Dämenovská dolina 
8. Diskutována  přítomnost rodičů na pediatrickém JIRP. Předneseny názory s krajní polaritou. Diskuze 
bez závěru. 
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9. Biolek informoval o  současné personální  situaci na dětském oddělení nemocnice Most, která 
nastala po jeho odvolání z funkce primáře. Prohlubuje se tak kritická situace v personálním zajištění 
nutném pro poskytnutí dětské IP v severočeském kraji.  
 
Zapsal: V.Vobruba 
Kontroloval: Srnský 
 
 
 

 


