Zápis ze schůze výboru sekce intenzivní péče, Ostrava, 28.1.2015
Přítomni: Satinský, Šerclová, Havel, Urbánek, Prusenovský
Omluveni: Kaška, Vyhnánek

1. Zpráva o činnosti sekce za rok 2014 (Satinský) – je k dispozici na webových stránkách ČCHS
i na stránkách samotné sekce. V současné době je počet členů sekce 78.
2. Databáze chirurgických JIP (Urbánek) – ze 140 oslovených chirurgických pracovišť
odpovědělo 94 pracovišť. Jejich kontaktní maily jsou v databázi. Bylo rozhodnuto, že výbor
osloví ještě JIP Traumacentrer (Prusenovský).
3. Novinky v intenzivní medicíně 2014 (Šerclová) – v roce 2014 byl chirurgický blok jen
půlden oproti předcházejícím ročníkům. Satinský osloví předsedy ČSIM a ČSARIM
s návrhem vhodných a přitažlivých témat pro anesteziology, kteří tvoří převážnou většinu
frekventantů kurzu. Satinský s předstihem osloví vhodné přednášející. Pokud bude požadavek
– sekce připraví jednodenní blok.
4. Na konci roku 2014 byly spuštěny nové webové stránky sekce (nové položky, nový obsah) ve
snaze o zlepšení předávání odborných i organizačních informací mezi členy sekce. Stránky
jsou otevřené veřejnosti. Problémem mohou být uváděné články ze zahraničních zdrojů bez
souhlasu autorů. Proto budou staženy jen volně dostupné zdroje.
5. Přednáškové aktivity členů sekce
a. kongres SKVIMP (Hradec Králové, 5.-7.3.) – Satinský, Kaška
b. Traumatologický den (Praha, 14.5.) – přednášející po dohodě s doc. Vyhnánkem
c. chirurgický blok na kongresu ČSIM (Hradec Králové, 27.-29.5.) – osloví Satinský
d. Česko-slovenský chirurgický kongres (Slovensko, 10.-12.9.) – Satinský osloví
organizátory, zda by měli zájem o blok chirurgické intenzivní péče
6. Diskuze na téma – jak využít databáze chirurgických |JIP ke klinické studii. Výbor sestaví
jednoduchý dotazník, který by monitoroval jednoduchá a reálná data. Termín: do konce
března. Dotazník bude mít i cíl rozšířit členskou základnu sekce.
7. Atestace z intenzivní medicíny – byla konstatována skutečnost, že jen malý počet uchazečů
má zájem o získání atestace (jak ze strany chirurgů, tak anesteziologů). Bylo by potřeba
zjednodušit podmínky pro získání atestace ve smyslu zkrácení pobytu mimo domovské
pracoviště.
8. Pracovní skupina ERAS (ČCHS, ČSIM, ČSARIM) – zatím nejsou rozděleny úkoly
9. Termín příští schůze – zatím nebyl stanoven, veškerá agenda bude v rámci možností
vyřizována elektronicky.

zapsal Satinský (Havířov, 2.2.2015)

