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Zápis ze schůze výboru  
konané dne:  14. 1. 2020  v seminární místnosti na KDDL VFN. 

 
Přítomni: Vobruba, Prchlík, Pizingerová, Hrdlička, Zaoral,  Žáček, Habanec, Srnský,  
                   Klučka  
 
Omluveni:  Pavlíček, Fedora, Heinige 
 
Program:  
 

1. Nástavbový obor dětská intenzivní medicína.  
Dr. Vobruba informoval o tom, že byl osloven předsedou ČPS prof. Zemanem 
s dotazem ohledně založení nadstavbového oboru dětská IM, což by bylo mimo jiné i 
v kontextu a trendem, vzdělávacími programy a strukturou IP v některých dalších 
státech EU.    
V následné debatě se zástupci jednotlivých pracovišť vyjádřili k této problematice a 
došlo ke kladnému konsensu. Formality –  návrh vzdělávacího programu je připraven 
již z předchozích let. Předseda SIMČPS jej v krátké době rozešle všem členům výboru 
k připomínkování.   Dále byla diskutována otázka případných examinátorů v rámci 
tohoto nově vzniklého oboru, je potřeba zjistit předepsaná kritéria jednotlivých 
institucí (IPVZ, LF), určená pro atestační zkoušky. Bude ještě řešeno.   
Předsedovi ČPS bude předána tato informace cestou předsedy SIMČPS.  
 

2. Kongres ČSIM – náplň sekce dětské IP  
Kongres se bude konat začátkem června 2020 v Hodoníně. Pro dětskou IP je vyčleněn  
blok 80 minut  (přednášky 4 x 20 minut nebo 5 x 15 min).  
Náplň bloku bude tematicky heterogenní, účast předběžně přislíbila pracoviště 
Ostrava, FTN, Brno, KDDL VFN.  Názvy jednotlivých přednášek prosím zašlete dr. 
Vobrubovi do 27.1. 2020.  
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3. Pediatrický kongres – náplň sekce dětské IP.  
Kongres proběhne v termínu 24.-26.9. 2020 v Hradci Králové.  
Blok dětské IP je plánován na 60 minut, tedy přednášky 4 x 12 min + diskuze.  
Původně navrhované téma novinky v KPR bylo odsunuto vzhledem k tomu, že na konci 
tohoto roku budou vydány nové guidelines s touto problematikou.  
Druhé téma – tromboembolické příhody v dětském věku bylo přijato, jednotlivá 
pracoviště (Kolín, Plzeň, FTN, KDDL VFN a Brno) budou návrhy svých přednášek 
konkretizovat do poloviny února. Dále bylo navrženo oslovení doc. Blatného.    
 

4. Různé: dr. Vobruba upozornil na minimální aktivitu, týkající se příspěvků na webové 
stránky SIMČPS.  Jednotlivá pracoviště byla vyzvána k účasti na zveřejňování 
zajímavých sdělení na těchto našich stránkách.  
 

 
V Praze 1.10.2019 


