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Zápis ze schůze dne:  1.10. 2019 
konané v seminární místnosti na KDDL VFN 

 
Přítomni: Vobruba,  Žáček, Pizingerová, Kroh, Hrdlička, Heinige, Vojtovič, Zaoral, Rohanová,  
                  Habanec, Srnský 
 
Omluveni:  Pavlíček, Fedora 
 
Program:  
 

1. Dr. Vobruba informoval o nedávno proběhlých akcích: 24.9.19 proběhl kurz, pořádaný 
IPVZ Novinky v IP (kurz, který v předchozích letech probíhal na sklonku roku). Zarážející 
byla minimální účast posluchačů (celkem 6).    
26.+27.9.19  proběhl pediatrický kongres s IP blokem s tematikou dětské sepse. Účast 
na této sekci byla vysoká (cca 100 posluchačů), přednášky byly dobře přijaty a 
hodnoceny.  Předseda sekce SIMČPS poděkoval všem, kteří se na této akci aktivně 
účastnili.  
Dr. Hrdlička za Výbor ČPS informoval o tom, že pediatrický kongres je nyní v plánu 
pořádat každoročně (příští rok v Hradci Králové), intenzivistická sekce je předběžně 
plánovaná 1 x za 2 roky.  
 

2. Byla připomenuta potřeba současné databáze členů SIMČPS. Bude osloven dr. Prchlík, 
který má původní databázi k její aktualizaci.  
 

3. Předseda SIMČPS informoval o tom, že společnost ARIM prosadila při jednání 
s pojišťovnami signální kódy, týkající se sonografického vyšetření pacientů, ležících na 
lůžku IP. Některá pracoviště je již mají pro pediatrii nasmlouvány, jedná se o tyto kódy:  
 
91 961 Komplexní echokardiografie u kriticky nemocného pacienta 
91 962 Kontrolní echokardiografie u kriticky nemocného pacienta 
91 963 Sonografické vyšetření  pacienta v IP 
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Jedná se o signální kódy, které zatím nejsou pojišťovnou hrazeny, ale jejich úhrada je 
v budoucnu plánovaná. Z tohoto důvodu je již nyní vhodné je na jednotlivých 
pracovištích vykazovat, tyto údaje  budou následně sloužit informativně k nasmlouvání 
výkonů.  Novorozenců se tyto kódy netýkají, jsou zahrnuty v ošetřovacím dni.  
 

4. Byl podrobně probrán program dětské sekce na plánovaném Kongresu dětské 
anestezie, intenzivní péče a urgentní medicíny, který se bude konat v Praze ve dnech 
8. + 9. 11. 2019. Dr. Vobruba požádal všechny zúčastněné o finální aktualizaci 
přednášejících, názvů přednášek a časových limitů.   
 

5. Dr. Zaoral přednesl první informaci o tradičním Ostravském kongresu Colours of sepsis 
a rámcově i o programu jeho dětské sekce, která proběhne ve dnech 27. – 29. 1. 2020. 
Podrobnější informace by se měly objevit během následujících 14 dnů na webu.  
 

6. Dr. Vojtovič požádal zástupce ostatních pracovišť o informaci, týkající se aktuálního 
stavu sester na jednotlivých lůžkových pracovištích IP. Informace ideálně v podobě 
počet nasmlouvaných lůžek IP / aktuální sesterské  pokrytí prosím zašlete na                              
e-mailovou adresu:  pvojtovic@seznam.cz 
 

7. Různé - dr. Vobruba přednesl další informace: 
 

• Kongres ČSARIM proběhne v příštím roce (3.-5.6. 2020) v Mikulově, zatím není 
jisté, jestli bude obsahovat program dětskou sekci.  

• Osud nástavbového oboru intenzivní péče – vzdělávací program připomínkovaný 
výborem SIMČPS byl MZ akceptován. Kdy bude uveden do praxe nelze predikovat. 

• Časopis Anesteziologie a intenzivní medicína bude od roku 2020 vydáván 
v elektronické podobě (přechodně duálně v tištěné a elektronické podobě).  

• V rámci Společnosti intenzivní medicíny vznikla Sekce mladých intenzivistů. 
Členství je omezeno věkem a členstvím v jedné z odborných společností (ČSIM, 
ČSARIM).  

 
V Praze 1.10.2019 
 
Zapsal: Srnský 
Kontroloval: Vobruba 
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