
Zápis ze schůze výboru, 8.2.2017, Ostrava 

Přítomni: Hanke, Havel, Kočí, Matek, Satinský, Šerclová, Urbánek  

 

1. Volba místopředsedy sekce 
Místopředsedou byla zvolena Zuzana Šerclová.  
 
2. Informace k volbám do výboru sekce 
Satinský připomenul, že před volbami bylo zjištěno, že z 83 registrovaných členů je 
19 členů, kteří neplatí příspěvky do ČCHS a tak nemohli hlasovat ve volbách. Výbor 
pověřil Urbánka, aby vyzval mailem tyto neplatiče, ať se rozhodnou, zdali chtějí 
zůstat členy sekce (a pak budou muset naplnit povinnost zaplatit členské příspěvky 
ČCHS). 
 
3. Programové prohlášení výboru 
Projednány programové body, Satinský vypracuje návrh prohlášení a rozešle členům 
výboru ke schválení. 
 
4. Informace z výboru ČCHS 
Satinský referoval informace z prosincové schůze výboru ČCHS (spolupráce sekce 
IP s jinými sekcemi, nabídka edukačních přednášek na chirurgické akce, tvorba 
nových webových stránek ČCHS, tvorba doporučení ERAS a jeho implementace na 
chirurgických pracovištích) 
 
5. Aktuální otázky v intenzivní medicíně - informace 
Tradiční edukační předatestační kurz ILF se konal v týdnu od 12.12. V pondělí byl 
"chirurgický blok". V drtivé většině byli účastníky anesteziologové (asi 16 účastníků). 
Diskuze ukázala, že je účelné šířit chirurgický pohled na problematiku intenzivní 
medicíny. Kurz je velmi důležitý pro možnost prezentovat chirurgická témata 
nechirurgům, a i pro obhájení chirurgických pozic v oblasti IM. Bude žádoucí, když na 
letošní rok připravíme opět kvalitní blok. 
 
6. Colours of Sepsis 2017 - informace 
Sekce zajistila blok přednášek – s velmi dobrým ohlasem. 
 
7. Akce na rok 2017 s účastí sekce 
Edukace je jedním z nosných programů. Přehled akcí, kde s velkou 
pravděpodobností nebo s jistotou budeme aktivně vystupovat: 

• Colours of Sepsis – již se stalo 
• Pražské chirurgické dny (18.-19.5) -  Matek zjistí možnosti prezentace a 

případná témata 
• kongres ČSIM (31.5.-2.6., Plzeň) - prof. Matějovič akceptoval blok chirurgicko-

traumatologických přednášek 

8. ERAS - doporučené postupy 

Již předcházející výbor se domluvil, že vypracuje doporučené postupy pro chirurgické 
kapitoly ERAS. Hlavními koordinátory - autory byli pověřeni Šerclová, Satinský, 



Ryska O.. Souběžně běží úsilí pracovní skupiny  (ČCHS, ČSIM, ČSARIM) o 
komplexní doporučení ERAS napříč odbornostmi. Toto úsilí se však jevilo a jeví 
jako intermitentně stagnující. V tuto chvíli již Satinský a O. Ryska odevzdali "své" 
kapitoly, pracuje se na jejich korekci. Jak již bylo výše zmíněno - i výbor ČCHS 
očekává od naší sekce v tomto roce finální znění doporučení. 

9. Spolupráce s traumatology 
V novém výboru je jeden traumatolog (oproti dvěma v předešlém výboru). Satinský 
osloví dopisem nového předsedu traumatologické společnosti s návrhem na 
spolupráci. 
Jako koordinátor spolupráce s traumatology za výbor určen Kočí. 
 
10. Příští schůze 
Výbor se dohodl, že využije elektronickou poštu k vzájemným kontaktům ve smyslu 
elektronické schůze výboru. Zkušenosti budou po 6 měsících zhodnoceny. 

 

zapsal Satinský, 12.2.2017 


