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Zápis ze schůze výboru Sekce intenzivní medicíny ČPS, konané dne 29.11.2016 
 

Místo konání: velká seminární místnost Kliniky dětského a dorostového lékařství VFN 
 
Přítomni:  Vobruba, Kobr, Pizingerová, Prchlík, Fanta, Biolek, Hrdlička, Černá, Habanec, Kroh, 
Pavlíček, Smolka, Rozsíval,  Vojtovič, Zaoral, Dedek, Srnský 
 
Omluveni: Petrů, Gábera, Dominik, Zajíček 
 
Body programu:  
 

1. Informace o úhradě zdravotní péče systémem DRG.  
 
Předseda SIM ČPS informoval o svém úsilí prosadit změny v přípravě nového systému 
hodnocení dětské IP v systému DRG a  snaze uskutečnit pracovní setkání s doc. 
Duškem, který systém  „restart DRG“ připravuje.  Bohužel ze strany pracovníků  
odpovědných za přípravu novely tohoto hodnocení nebyly uskutečněny vstřícné 
kroky a k původně plánované schůzce na toto téma nedošlo.    
 

2. Informace o odborných akcích, které proběhly v roce 2016. 
 

a) V září 2016 proběhl 12. Kongres  českých pediatrů a sester v Hradci Králové a zde 
přítomná sekce intenzivní  medicíny.   

 
b) V říjnu 2016 se uskutečnil  11. Kongres dětské anestezie a intenzivní péče na 

Slovensku  ve Vysokých Tatrách. Kongres byl po stránce odborné úrovně 
hodnocen velmi dobře.   
 

c) V listopadu proběhla  VII. Konference Akutně .cz  s aktivní účastí  zástupce SIM ČPS                       
dr. Vobruby.  
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3. Plánované odborné akce v roce 2017 
 
a) dr. Zaoral informoval o připravované náplni  dětské části konference Colours of Sepsis , 

která se uskuteční  7. + 8.2. 2017 tradičně v Ostravě.  Plánovaná dětská sekce by měla 
obsahovat  kromě jiného i následující témata:  doporučené postupy v léčbě ARDS u dětí, 
epidemiologie a nová doporučení v léčbě dětské sepse, dítě jako dárce, dětská 
traumatologie a ŽOK, management perioperační bolesti.   
 

b) Proběhla informace o přípravě  XII. Kongresu dětské anesteziologie a intenzivní péče,    
(dr. Vobruba). Byla určena a rozdělena témata s jejich odbornými garanty.   

 

Základní informace o kongresu:  
- Kongres se uskuteční v termínu 10.-11.11. 2017 v Praze, v hotelu Diplomat 
- Organizací kongresu  byla pověřena stejně jako vloni  organizace Guaarant   
- Kongres proběhne pod záštitou ČSIM a  ČPS, odbornými garanty budou za IP                        

dr. Vobruba, za anesteziologickou část dr. Mixa, za sekci přednemocniční urgentní 
péče  zástupce za ZZS HMP 

- Rozpočet a organizace kongresu počítá s 400 – 450 účastníky v sesterské a lékařské 
sekci, probíhat bude ve 3 sálech 

 
Byla zahájena příprava náplně odborné části kongresu,  problematika dětské intenzivní 
péče byla rozdělena do jednotlivých tematických okruhů, byli domluveni  jejich odborní 
garanti:  
 

 Mechanická podpora oběhu  (Vobruba, Vojtovič) 

 Dětská traumatologie  (Prchlík, Pavlíček)  

 Neurointenzivní  péče  (Černá, Zaoral, Heinige) 

 Dětský urgentní příjem  (Prchlík, Pavlíček, Šťourač) 

 Problematika dětské paliativní medicíny  (Mojžíšová, Hřídel) 
 
                     Předběžně je kalkulováno s bloky  o 60-90 minutách, naplněných 4 – 6 přednáškami.  
 

4. Byl diskutován provoz na jednotlivých pracovištích dětské IP.  
 
Rozsáhlejší diskuze se týkala stále stejné problematiky, tedy nedostatku zdravotnického 
personálu, a to jak na úrovni sester, tak i lékařů – intenzivistů. Bylo konstatováno, že 
v současné době je nejkritičtější situace v severočeském kraji,  při této příležitosti byl 
tlumočen pozdrav  a zároveň rozloučení  dr. Antonína Gábery, který opouští po mnoha letech 
řady dětských intenzivistů.     
Bylo domluveno, že pro přesnější přehled personální situace v dětské intenzivní medicíně   
bude rozeslán dotazník, který připraví a na jednotlivá pracoviště rozešle dr. Prchlík.  
 

5. Příští schůze výboru je plánovaná na únor / březen r. 2017  (   kdy  proběhne i  volba nového 
výboru ).  

 
Zapsal.: P. Srnský 
Kontrola: V.Vobruba 
 
 
 
 



 
 


