
Zápis ze schůze výboru, 31.1.2018, Ostrava 

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

Omluveni: Kočí 

 
1. Informace z výboru ČCHS 
 
Výboru ČCHS byla předložena výroční zpráva o činnosti sekce za rok 2016. Nově 
zvolený výbor ČCHS bude zvát předsedy sekcí jen na určité termíny schůze výboru 
ČCHS během roku. 
 
2. Akce sekce v roce 2017 
 

• Colours of Sepsis, Ostrava – chirurgický blok 

• Kongres ČSIM, Plzeň, 31.5.-2.6.) – chirurgický blok 

• Novinky v intenzivní medicíně, IPVZ, Praha – chirurgický den (11.12.) 
 

3. Preskripce sippingu chirurgem 
 
Na schůzi výboru ČCHS (5.4., Brno) přednesl Satinský (společně se zástupcem 
AVKV Ing. Smitkou) návrh na možnost proskribovat sipping (standardní složení) 
chirurgem. Výbor podpořil iniciativu sekce, předseda ČCHS prof. Kala podepsal 
příslušný dokument, který byl odevzdán k dalšímu řízení na SÚKL. Aktuální stav 
(31.1.2018): návrh je nadále posuzován SÚKL, rozhodnutí je možné nejdříve 
očekávat v březnu 2018. 

4. Akce na rok 2018 s účastí sekce 
 
• Colours of Sepsis 2018 (právě probíhající): chirurgický blok + blok ERAS 
• Pražské chirurgické dny (květen) -  Matek organizuje blok přednášek 

s tématikou ERAS (se zahraniční účastí) 
• kongres ČSIM (Brno, 20.-22.6.) – sekce nebyla vědeckým výborem kongresu 

oslovena. Hanke bude kontaktovat prof. Šrámka s případnou domluvou na 
konkrétní účasti chirurgických přednášejících. 

• Novinky v IM (prosinec 2018) 

5. Spolupráce s ČSIM 
 
Nově zvolený výbor ČSIM již nezve zástupce ČCHS na schůze výboru, jak tomu bylo 
v minulosti. Tím došlo ke značné redukci přenosu informací (viz participace na 
kongresu ČSIM). Výbor pověřil Satinského, aby znovu oslovil výbor ČSIM s návrhem 
na lepší vzájemnou komunikaci. 

6. ERAS - doporučené postupy 

Již před rokem konstatoval výbor sekce (viz zápis schůze výboru z 8.2.2017), 
že vypracuje doporučené postupy pro chirurgické kapitoly ERAS. Souběžně sice běží 
úsilí pracovní skupiny (ČCHS, ČSIM, ČSARIM) o komplexní doporučení ERAS 



napříč odbornostmi. Toto úsilí se však jevilo a jeví jako intermitentně stagnující. 
Navíc i výbor ČCHS očekává od naší sekce výsledek ve formě doporučení. Práce 
výboru na tomto doporučení byla omezena aktivitami v jiném vznikajícím doporučení 
(Výživa v chirurgii). Po finalizaci doporučení Výživa v chirurgii bude maximální snaha 
výboru směřována právě vznik českých doporučení ERAS.   

7. Spolupráce s SKVIMP 

Výbor SKVIMP v březnu 2017 rozhodl o vytvoření doporučení pro jednotlivé oblasti, 
kde výživa hraje podstatnou roli. Pro oblast chirurgie byli určeni Havel a Satinský jako 
koordinátoři. Pracovní skupinu tvořilo 17 zástupců (chirurgové, internisté, 
anesteziologové, intenzivisté, onkolog). V lednu 2018 proběhlo finální hlasování o 
textu jednotlivých doporučení. Dokument bude dán k dispozici formou zveřejnění na 
webových stránkách SKVIMP (www.skvimp.cz) a na stránkách sekce intenzivní péče 
(www.chirurgie.cz). 

8. Webové stránky 

Během roku 2017 došlo k tvorbě nových webových stránek ČCHS, výbor sekce se 
na návrzích aktivně podílel četnými připomínkami. Nicméně právě stránky samotné 
sekce intenzivní péče nejsou do této chvíle plnohodnotné a neobsahují dříve zaslané 
informace. Satinský znovu bude žádat po správci stránek aktualizaci a funkčnost 
stránek sekce. 

9. Databáze členů 
 
Během roku byla maximální snaha výboru (Urbánek) o aktualizaci počtu členů. Ti 
členové, kteří nebyli členy ČCHS (podmínka členství v sekcích) byli vyzváni ke 
vstupu do ČCHS. Pokud tak neučinili do 1.11.2017, bylo jim členství sekci zrušeno. 
Aktuální počet členů je sekce je k 1.1.2018: 63 členů. 
 
10. Příští schůze 
 
Další schůze výboru bude tradičně v termínu konání kongresu Colours of Sepsis 
(Ostrava, konec ledna 2019). V případě potřeby bude využita elektronickou pošta 
k vzájemným kontaktům. 

 

zapsal Satinský, 4.2.2018  


