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Zápis ze schůze výboru, konané dne 4.4. 2017 ve velké zasedací místnosti KDDL VFN.  

 
 

Přítomni:  Smolka, Pizingerová, Rozsíval, Fanta, Biolek, Fedora, Zaoral, Dominik, Černá,   
                   Vobruba, Srnský, Prchlík, Dedek, Vojtovič, Kroh,  Mikolášek  
 
Omluveni: Hechtová, Hrdlička, Habanec, Petrů 
 
Program:  
 

1. Zhodnocení průběhu Sekce dětské intenzivní medicíny,  která proběhla v rámci 
kongresu Colours of Sepsis 7. a 8. 2. 2017 v Ostravě. Uvedená akce byla hodnocena 
veskrze velmi příznivě. Přínosem byly kromě hodnotného programu i nově uvedené 
tematické  panelové diskuze.  
 

2. Nový pracovní postup pro ŽOK.   Dr. Zaoral referoval o přípravě tohoto pracovního 
postupu v návaznosti na diskuzi, která proběhla v rámci výše uvedeného kongresu. 
Nový postup bude vycházet z postupu pro dospělé pacienty, ten  je již hotov a 
připraven k publikaci.  
Z postupu pro děti budou vyjmuti po vzájemném konsensu novorozenci. Cílem 
nového materiálu je poskytnout jednoduché strukturované doporučení i pro lékaře 
jiných oborů, než je IP a hematologie.  
Tomáš Zaoral poskytne v případě zájmu po e-mailové žádosti  materiál k dispozici, 
případně připomínkování, které by mělo proběhnout nejpozději do 1.5.2017.                    
Finální verze postupu bude ještě muset projít  schválením odborných společností – 
ČPS, ČSIM.  
 

3. Dr. Vobruba informoval o vytvoření / zvolení nového výboru ČSIM. Prohlášení nového 
výboru pro  následující volební období je na www.csim.cz . 
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4. Příprava kongresu dětské anestezie, intenzivní péče, a urgentní medicíny,  který 
proběhne ve dnech 10. a  11. 11. 2017 v Praze v hotelu Diplomat.  
 

- Nepříznivou okolností, která se může projevit na účasti  je částečný překryv této 
akce  s NeoDny, který se bohužel nepodařilo jednáním se zástupci neonatologické 
společnosti příznivě ovlivnit 

- Od 1.5. 17  bude zahájena registrace, zajištění ubytování a příjem abstrakt 
- Rozpočet kongresu je plánován na cca 1,4 mil. Kč a předpokládá se účast cca 450 

osob 
- Proběhne lékařská sekce (současně v několika sálech) a sesterská sekce v jenom 

sále  
- Přislíbení partneři:  AMI, Fresenius. Dr¨ger. Jednání probíhá s Teleflex, B.Braun, 

Medisol,  MSM,Chiesi, Zoll, Stapro, Asqua 
- Současný stav přípravy jednotlivých tematických okruhů:  

 
a) Mechanická a cirkulační podpora oběhu (Vobruba, Vojtovič), příprava je  v běhu, 

přislíbena mimo jiné účast dr. Karimové (GOSH, London) a perfusionistů z  VFN 

b) Dětská traumatologie (Prchlík) – program bude naplněn formou kazuistik 

c) Neurointenzivní péče (Zaoral, Černá) – v úmyslu je forma především panelových 

diskuzí na stále aktuální témata této oblasti IP 

d) Dětský urgentní příjem (Prchlík, Štourač, Pavlíček) zatím neupřesněno 

e) Paliativní medicína (Hřídel, Mojžíšová) dle sdělení dr. Hřídele příprava probíhá dle 

plánu.  

f) Samostatná sesterská sekce – povede Mgr. Bašková z VFN 

 

Definitivní upřesnění náplně jednotlivých sekcí proběhne na červnové schůzi 

výboru SIMČPS , která proběhne v Thomayerově nemocnici 13.6. 2017 v 10:30 

 

5. Webové stránky SIMČPS 

Je stále funkční a předplacená doména stávajících stránek naší odborné sekce. 

S odchodem dr. Gábery ale není dlouhodobě aktualizována. Její aktualizací a případně 

i další správou byl pověřen dr. Pavel Rozsíval.  

 

6. Dr. Fedora představil design uvažované studie týkající se vyšetřování jednotlivých 

specifických markerů u pacientů s podezřením na celkovou infekci, získatelných 

z běžného krevního obrazu. Návrh studie je připraven spolu s hematologem MUDr. 

Blatným.  Jedná se o tři základní markery: IG (Immature granulocytes), IPF Immature 

Plattelet Fraction) a NRBC (Nucleated red Blood Cells).  

Dr. Fedora na vyžádání pošle podrobné informace o studii, případně  literaturu.  

Pracoviště, která mají o účast na studii zájem, prosíme dr. Fedoru do týdne  od 

schůze kontaktujte.  

 



 

 

7. Informace o Novele Zákona 95 / 20074 o získávání odborné způsobilosti.  

Dr. Vobruba informoval o nově vznikajících vzdělávacích programech i novém složení 

akreditačních komisí MZ , schvalujících nové vzdělávací programy všech oborů.  

Specializační vzdělávání v  rámci IP se mění z certifikovaného kurzu na nástavbový 

obor. Z nejasných důvodů došlo ke zkrácení programu na 1,5 roku, náplň 

vzdělávacího programu připravuje odborná skupina v rámci Společnosti ČSIM.  

 

8. Volba nového užšího výboru SIMČPS.  

Byl zvolen výbor v pětičlenném složení, jehož členové se dále dohodli na jednotlivých 

funkcích:  MUDr. Václav Vobruba, PhD. – předseda, MUDr. Tomáš Zaoral, PhD. – 

místopředseda; MUDr. Pavel Srnský – sekretář; doc. MUDr. Michal Fedora, PhD.; 

MUDr. Martin Prchlík.  

 

V Praze 4.4.2017   

Zapsal:  MUDr. P. Srnský 
 
MUDr.V. Vobruba, Ph.D. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


