
Zápis ze schůze výboru intenzivní péče ČCHS, Ostrava, 27.1.2016 

 

Přítomni: Šerclová, Havel, Urbánek, Prusenovký, Satinský 

Omluveni: Vyhnánek, Kaška 

1. Zpráva o činnosti sekce za rok 2015 (Satinský) 

a. přednášková aktivita na kongresech s tématikou intenzivní péče u chirurgických pacientů 

-  Colours of Sepsis (Ostrava, leden), SKVIMP (Hradec Králové, březen), ČSIM (Hradec 

Králové, květen) 

b. kurz IPVZ Novinky v IM (Praha, prosinec) – organizátory vyjádřena pochvala za úroveň 

chirurgického dne 

c. pracovní skupina pro zavedení ERAS v ČR (koordinována ČSIM) – minimální aktivita  

d. webové stránky sekce – počáteční entuziasmus brzděn omezenou možností publikovat 

odborné články z literatury na stránkách sekce  

e. Návrh na multicentrickou studii na chirurgických JIP – zatím nerealizován 

2. Členská základna: 2 noví členové, ke konci roku 2015: 80 registrovaných členů sekce. 

3. Aktivity 2016 

a. Colours of Sepsis (chirurgický blok, realizován, Satinský) 

b. kongres SKVIMP (Hradec Králové, březen) – zajišťuje Havel 

c. kongres ČSIM (Brno, květen) – sekce nebyla oslovena 

d. kongres ČCHS (Praha, září) – sekce zajistí blok Sepse (koordinuje Satinský) 

4. Kurz IPVZ: Novinky v IM, Praha, 2016 – zajistí Satinský 

5. ERAS – výbor se rozhodl vypracovat doporučení v chirurgické problematice, koordinuje Šerclová 

6. Zpráva z výboru ČSIM (Satinský): chirurgičtí zájemci o atestaci z IM tvoří podstatnou část 

uchazečů, úspěšně absolvovali atestaci v roce 2015 

7. Databáze chirurgických JIP – výbor vyvine maximální snahu o uskutečnění multicentrické studie, 

která by monitorovala jednoduchá data o činnosti těchto JIP. 

8. Debata o personálním zajištění chodu JIP a funkčním postavení nositelů atestace z IM – 

problematiku zpracuje Havel. 

9. Volby nového výboru: v roce 2016 končí funkční období tohoto výboru. V celé ČCHS proběhnou 

volby výborů jednotlivých sekcí, včetně sekce intenzivní péče. Satinský osloví dr. O. Rysku 

s žádostí o realizaci elektronické volby a určení vhodného termínu. 

10.  Termín příští schůze – zatím nebyl stanoven, veškerá agenda bude v rámci možností realizována 

elektronickým způsobem. 

 

zpracoval Satinský 


