Zápis ze schůze výboru sekce intenzivní péče, Pardubice, 12.12.2012
Přítomni: Satinský, Kaška, Havel, Prusenovský, Urbánek
Omluveni: Vyhnánek, Šerclová
1. Přítomní zvolili 2 místopředsedy sekce: doc. Kašku a dr. Šerclovou.
2. Obšírná diskuze byla nad Programovým prohlášením nového výboru. I když všichni členové
deklarovali svou maximální snahu podílet se aktivně na zkvalitnění a rozšíření intenzivní péče
v chirurgii všemi možnými prostředky, výbor se shodl, že je nezbytné v této snaze dostat
podporu i od výboru samotné ČCHS. Proto předseda sekce na nejbližším zasedání výboru
ČCHS požádá výbor o závazné stanovisko k postavení intenzivní péče v rámci chirurgických
pracovišť a z toho plynoucích konsekvencí.
3. Aktualizace databáze členů sekce – pověřen Prusenovský.
4. Webové stránky sekce – spolupráci na zkvalitnění a rozšíření stránek přislíbil dr. O. Ryska.
Výbor vypracuje mechanismy uveřejňování informací na stránkách.
5. Výbor schválil zasílání newsletteru členům sekce jednou čtvrtletně.
6. Spolupráce s výborem ČCHS – na každém zasedání výboru bude přítomen i člen výboru
sekce.
7. Spolupráce s jinými odbornými společnostmi – jako oboustranně výhodná se zdá být
spolupráce zejména s Českou společností pro úrazovou chirurgii (Vyhnánek, Prusenovský),
ČSIM (Satinský, Šerclová), SKVIMP (Havel), vhodné je navázat spolupráci s Českou
gerontologickou a geriatrickou společností (Havel, Kaška)
8. Krytí finančních výdajů sekce – dotazem na výbor ČCHS Satinský zjistí, zda taková možnost
existuje.
9. Odborné akce v příštím roce
a. Sepse a MODS, Ostrava (5.-8.2.2013) – chirurgický blok připraven
b. kongres ČCHS 2013 – podrobnosti a možnosti zjistí Kaška
c. kongres ČSIM, Praha (12.-14.6.2013)- Satinský ve vědeckém výboru kongresu - zajistí
přednášející (navržené téma výborem: ERAS)
d. sesterský seminář – Perioperační péče – Hradec Králové (informace a možnosti zjistí
Kaška)
e. Bedrnův den, Hradec Králové, duben 2013 – pokud bude výbor osloven hlavním
organizátorem, zajistí přednášky v oblasti intenzivní péče.
10. Rozhledy v chirurgii – výbor přijal roční minimální kvótu 6 článků, kterou zajistí společně
všichni členové výboru. Jednotlivá témata sdělí členové výboru na příští schůzi.
11. Doporučení ČSIM v oblasti ERAS – výbor ČCHS pověřil skupinu (mj. Satinský, Šerclová), která
dokument vypracuje.
12. Byla diskutována možnost (přidruženého) členství sester v sekci. Smyslem je větší možnost
ovlivnění erudice nelékařských oborů v rámci intenzivní chirurgické péče, výměna sesterských
informací mezi jednotlivými pracovišti. Výbor zjistí zájem sester o takového členství i formální
náležitosti, které by byly podmínkou takového členství.
13. Termín příští schůze – v rámci Sepse a MODS, Ostrava, 6.2.2013 – zajistí Satinský.

zapsal Satinský

