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Zápis ze schůze ze dne 23.10. 2018,  
která proběhla ve velké zasedací místnosti KDDL VFN 

 
Přítomni: Vobruba, Srnský, Žáček, Pizingerová, Hecheová, Prchlík, Kruh, Hrdlička, Hejnice,      
                  Habanec, Zaoral, Klučka 
 
Omluveni: Vojtovi, Smolka, Černá 
 
Body programu: 
 

1. Byla diskutována změna náplně oboru intenzivní medicína v souvislosti s určenou změnou 
délky vzdělávacího kurikula. Délka vzdělávacího programu byla MZ snížena z původních 2 let 
na 1,5 roku.  Novou náplň vzdělávacího programu určí akreditační komise (která t.č. ještě není 
jmenovaná) v nejbližších měsících.  
Členové výboru SIMČPS se vyjádřili jak ke změně časové náplně jednotlivých modulů 
vzdělávacího programu, tak i k počtu požadovaných výkonů. Návrh bude nové akreditační 
komisi následně doporučen. V následující tabulce jsou v závorce uvedena navrhovaná doba 
pobytu na jednotlivých pracovištích. Vychází se tedy z toho, že celková doba kurikula je 18 měs. 
z toho: 

a) povinná praxe  

Pro lékaře se získanou specializovanou způsobilostí v oboru dětské lékařství nebo dětská chirurgie 

Akreditované pracoviště Počet měsíců 

intenzivní medicína 1) – pracoviště s akreditací II. typu 12 (9) 

z toho  

pracoviště poskytující intenzivní péči pro děti 6 (4) 

pracoviště poskytující oborovou intenzivní péči pro dospělé 
pacienty interního profilu 

2  

pracoviště poskytující oborovou intenzivní péči pro dospělé 
pacienty chirurgického profilu 

2 (1) 

pracoviště poskytující multidisciplinární intenzivní péči pro dospělé 2 
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a) Pediatrický modul – povinná praxe  

Pro lékaře se specializovanou způsobilostí v oboru dětské lékařství nebo dětská 

chirurgie 

Akreditované pracoviště Počet měsíců 

intenzivní medicína 1), 2) - pracoviště s akreditací I. nebo II. typu 12 (9) 

z toho 

pracoviště poskytující intenzivní péči pro děti (JIRP) – pracoviště 
s akreditací II. typu (pracoviště musí být zároveň akreditováno 
pro obor dětské lékařství 3), 20))  

8 (6) 

perinatologické centrum – neonatální intenzivní a resuscitační 
péče v neonatologii (pracoviště musí být zároveň akreditováno 
pro obor neonatologie 21)) 

2 (1) 

pracoviště se zaměřením na dětskou chirurgii se samostatným 
JIRP (pracoviště musí být zároveň akreditováno pro obor dětská 
chirurgie 3), 20)) 

2 

 
 
 
 

2. Členové výboru dále zevrubně probrali dokument Stanovisko k poskytování život udržující 
léčby dětským pacientům, kteří poslala výboru SIMČPS Česká společnost paliativní medicíny 
k připomínkování. Jednotlivé připomínky byly zapracovány barevně do stávajícího textu. 
Připomínky budou předány pracovní skupině dětské paliativní medicíny k vyjádření. Upravený 
dokument je součástí přílohy tohoto zápisu.  

 

3. Členové výboru se dále vyjádřili k dotazu Oddělení právní podpory a managementu 
registrací SUKL ohledně klinického využití přípravku Syntostigmin 0,5 mg/ml injekční 
roztok v indikacích terapie pooperační atonie močového měchýře a dále v indikaci 
útlumu střevní peristaltiky až paralytického ileu v dětském věku. Byla schválena 
následující odpověď: 
Přípravek Syntostigmin inj. roztok je používán v klinické praxi u dětí v indikaci 
útlum střevní peristaltiky.  V léčbě pooperační atonie močového měchýře není 
používán. 
Dávkování je používáno podle údajů uvedených v SPC:  
Dávka pro děti je 20 µg/kg, tj. do 1 roku 0,15-0,20 mg od 1 do 6 let 0,25-0,30 
mg, od 6 do 15 let 0,30-0,50 mg denně. Způsob použití: pomalu nitrožilně, 
intramuskulárně  
 
 

4. Předseda SIMČPS přednesl první informaci o plánovaném kongresu dětské anestezie 
a intenzivní péče, který se uskuteční v listopadu 2019 v Praze. Do příští schůze 
výboru by bylo vhodné rozmyslet možnosti účasti za jednotlivá pracoviště.  
 

5. Příští schůze výboru SIM ČPS se uskuteční 5.2. 2018. Místo konání a program ještě 
budou upřesněny.  
 

V Praze dne 23.10.2018 
 
 



 
 

 
 
 

 


