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Zápis ze schůze výboru SIMČPS ze dne 3.6. 2014 
 

Místo konání: zasedací místnost Kliniky dětské chirurgie Thomayerovy nemocnice v Praze 
 
Přítomni:  Vobruba, Prchlík, Kobr, Zaoral, Srnský, Gábera, Černá, Hrdlička, Pizingerová, Fanta, Smolka,   
                   Vojtovič, Rozsíval, Kroh, Habanec, Zajíček 
 
Omluveni:  Fedora, Hechtová , Biolek 
 
Projednané body programu:   
 

1. Doporučené postupy.   

Doporučený postup léčby sepse je hotov, prochází jazykovou úpravou, bude poslán autorům 

ke korektuře. Dále bude předložen k připomínkování Pediatrické společnosti a České 

společnosti intenzivní medicíny. Po  začlenění  ev. připomínek odborných společností bude 

vyvěšen na webovských stránkách SIMČPS.     

Doporučený postup léčby dětských kraniotraumat.  Dr. Prchlík informoval o začlenění nových 

doporučení dle Guidelines 2012 do stávajících postupů, doporučení bude sděleno na 

kongresu  ČSIM .  

 

2. Příprava příspěvků na pediatrický kongres v září 2014. Příspěvky do sekce intenzivní medicíny 

zpracují tato pracoviště: JIRP KDDL VFN, JIRP nem. České Budějovice, JIRP FN HK, JIRP Ústí 

nad Labem.  

 

3. MUDr. Vobruba tlumočil pozdrav a poděkování všem za dlouholetou spolupráci od prim. 

Brože z Kliniky popáleninové medicíny FNKV, který odchází do důchodu.  

 

4. Byla projednána problematika reorganizace jednotlivých pracovišť dětské intenzivní a 

resuscitační péče a nedostatek kvalifikovaného lékařského personálu.  Po zjištění personální 

situace na jednotlivých pracovištích bylo konstatováno, že t.č. chybí v ČR celkem  30 dětských  
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intenzivistů.  Kritický je stav lékařů  v nemocnici Most a na Klinice popáleninové medicíny 

FNKV.  Bylo ujednáno, že dr. Vobruba bude o této situaci informovat předsednictvo  ČPS 

otevřeným dopisem, který bude následně uveřejněn na webových stránkách SIMČPS.  

 

MUDr. Prchlík informoval o reorganizaci pracovišť pediatrické IP v TN Krč. V současnosti je 

veškerá intenzivní péče o děti soustředěna na JIRP Kliniky dětské chirurgie.   

 

5. Různé:  

 

MUDr. Rozsíval informoval o navázání spolupráce SIMČPS s Českou resuscitační radou.  

Předpokládá se, že SIMČPS bude oslovena v souvislosti s novými resuscitačními Gudellines 

2015 v rámci překladu pediatrických doporučení.  

 

Proběhla informace o akci  IPOKRaTES na téma Evidence Based  Pharmakotherapy in 

newborns and children , která proběhne v termínu 22.- 24.9 . 2014 v Praze.  

 

Proběhla informace o připravovaném  9. Česko – Slovenském kongresu pediatrické 

anesteziologie a  intenzivní medicíny, který proběhne 10. – 12. října  2014 v Jasné u 

Liptovského Mikuláše.  

 

Byla otevřena otázka navázání na tradici pravidelných pracovních setkání dětských 

intenzivistů, které probíhaly v předchozích letech (Tetřeví Boudy, Orlík). Všeobecně byl 

vyloven souhlas s obnovením těchto setkání, budou podniknuty kroky k organizačnímu 

zajištění těchto akcí (MUDr. Rozsíval se pokusí zajistit vhodný objekt).  

 

MUDr. Vojtovič  informoval  o možnostech mimotělní podpory u dětí po kardiologických 

operacích a o plánovaném programu Tx srdce v KC FNM. 

 

MUDr. Prchlík informoval o spolupráci Kliniky dětské chirurgie TN s pracovištěm IKEM Praha 

při Tx jater u dětí.  

 

 

Praha 3.6.2014 

 Zapsal: P. Srnský 

Kontroloval: V.Vobruba 

 

 

 
 


