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Zápis ze schůze ze dne  4.6.2019 
 

která se konala v zasedací místnosti Kliniky dětské chirurgie a traumatologie Thomayerovy 
nemonice v Krči 

 
Přítomni: Vobruba,  Pizingerová, Prchlík, Hrdlička, Heinige, Fedora, Fanta, Pavlíček, Srnský 
 
Omluveni: Vojtovič, Zaoral, Habanec 
 

1. Zhodnocení proběhlých akcí 
 
Kongers ČSARIM. Zastoupeno 5 prezentacemi členů SIMČPS, velmi dobrá účast 
(minimálně 50 účastníků), program i celá akce byla dobře hodnocena.   
 
Valčianské nástrahy – druhý ročník, prezentace většinou formou kazuistik, zastoupena 
jednotlivá pracoviště SIMČPS, akce také dobře hodnocena.  
 

2. Proběhla krátká informace ohledně připomínkování vzdělávacího programu kurikula 
k atestaci z intenzivní medicíny. Z posuzované novelizace programu zcela vypadl 
dětský modul, po připomínkování předsedy výboru byl zpět zařazen.  
 

3. Byla vyslovena myšlenka oživení databáze aktivních dětských intenzivistů na 
jednotlivých pracovištích v Čechách.  Přehled by vycházel z původní databáze 
pracovišť, která budou obeslána, zajistí Martin Prchlík a Pavel Srnský.  Termín 
31.8.2019. 

 
4. Příprava Kongresu dětské anestezie a intenzivní medicíny, který proběhne 8.-9.11. 

2019 v Praze.  Zde jsou uvedena konečná témata včetně koordinátorů. Témata budou 
uveřejněna  na www.simcps.cs.  Koordinátoři  budou organizovat své bloky. Bude jim 
zaslána  tabulka.xls., kam budou doplněny názvy přednášek, autoři a kontakty na 
autory.  Program by měl být připraven do 1.9.2019. Kromě přednášek jsou za IP 
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připraven 2 workshopy viz níže.  Doplněné tabulky prosím poslat na  adresu 
vaclav.vobruba@vfn.cz. 
 

 
Seznam bloků na  14. Česko-slovenský kongres dětské anestézie, intenzivní péče a urgentní 
medicíny. 
 

1. Ledvinné nemocnění u dětí jako důvod k přijetí na PICU (T. Zaoral) (60 min) 

2. Novinky v dětské akutní kardiologii. (P. Vojtovič) (60 min) 

3. Respirační selhání a základy UPV. (Fedora, Vobruba) 

4. Problematika dlouhodobé IP (Blažek, Vrublova)  

5. Chirurgický pacient na PICU 

6. Základy hemodynamického monitoringu. (Vobruba, Fedora) 

7. Blok volných sdělení 

8. Poruchy distribuce tělesných tekutin u kriticky nemocných dětí (Lorenčík, Fedora, Žáček) 

9. End of Life (Hřídel, Hrdličková) 

 
 
Workshopy 

1. KPR (navržení: Djakow, Rozsíval) 

2. Základy funkční echokardiografie (J. Gilik) 

 
 
Příští schůze bude v září 2019 
 
 
Zapsal Srnský, Vobruba 
 
Kontroloval : Zaoral 
 
 
Praha 27.6.2019 

 
 
 
 
 
 

 


