Zápis ze schůze výboru, 30.1.2019, Ostrava
Přítomni: Hanke, Havel, Satinský, Šerclová, Urbánek
Omluveni: Kočí, Matek
1. Informace z výboru ČCHS
Výboru ČCHS byla předložena výroční zpráva o činnosti sekce za rok 2018.
2. Akce sekce v roce 2018





Colours of Sepsis, Ostrava – chirurgický blok
kongres SKVIMP, Hradec Králové – chirurgický blok
kongres ČSIM, Brno – chirurgický blok
Novinky v intenzivní medicíně, IPVZ, Praha – chirurgický den

3. Preskripce sippingu chirurgem
Bez vývoje v jednání mezi SÚKL a Asociací výrobců klinické výživy
4. Akce na rok 2019 s účastí sekce




Colours of Sepsis 2019 - chirurgický blok
kongres ČSIM (Praha, 24.-26.4.) – chirurgický blok
Novinky v IM (prosinec 2019)

5. Webové stránky sekce
V průběhu roku 2018 byly vytvořeny jako součást webových stránek ČCHS (sekce
intenzivní péče). Obsahuje mj. doporučení, linky na odborné společnosti v ČR i
zahraničí, kontakty na výbor, elektronickou přihlášku ke členství v sekci. Je žádoucí
stránky kontinuálně aktualizovat a rozvíjet, i v součinnosti se členy sekce.
6. Nový signální kód pro intenzivní péči
Od 1.1.2019 je platný nový signální kód 91963

tj. ultrazvukové vyšetření pacienta v intenzivní péči nebo perioperačně (mimo
echokardiografie). Zahrnuje hrudní ultrazvuk, břišní sonografii, transkraniální
Doppler, ultrazvukem asistovaná kanylace arteriálního nebo žilního řečiště,
drenáže pod kontrolou ultrazvuku a ultrazvukem navigovanou regionální anestezii.
Součástí vyšetření je zápis v dokumentaci pacienta.
Vykazování těchto signálních kódů je t.č. vázáno na odbornost 708 (anesteziologie
a intenzivní medicína). Z iniciativy sekce požádá ČCHS výbor ČSARIM o souhlas se
sdílením.

7. Doporučení SKVIMP Klinická výživa v chirurgii 2018
V říjnu 2018 byl dokument uveřejněn na webových stránkách sekce. Je konsenzem
pracovní skupiny SKVIMP a vyjadřuje současná doporučení v této oblasti. Dokument
byl přijat i společnostmi ČSIM a ČSARIM. Podpora ČCHS je v tuto chvíli zvažována
pro kritické postoje některých členů výboru ČCHS a jednoho člena výboru SKVIMP.
Satinský na jednáních výboru ČCHS se snaží vysvětlovat účel a důvody tvorby
Doporučení.
8. ERAS - doporučené postupy
Situace se za rok 2018 příliž nezměnila. Již před 2 roky 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.
9. Databáze členů
Aktuální počet členů je sekce je k 1.1.2019: 65 členů.
10. Příští schůze
Další schůze výboru bude tradičně v termínu konání kongresu Colours of Sepsis
(Ostrava, konec ledna 2020). V případě potřeby bude využita elektronickou pošta
k vzájemným kontaktům.

zapsal Satinský, 4.2.2019

