
Zápis ze schůze výboru, 30.1.2020, Ostrava 

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

Omluveni: Hanke 

 
1. Informace z výboru ČCHS 
 
Výboru ČCHS byla v lednu 2019 předložena výroční zpráva o činnosti sekce za rok 
2018.  
 
2. Akce sekce IP v roce 2019 
 

 Colours of Sepsis, Ostrava – chirurgický blok 

 kongres SKVIMP, Hradec Králové – chirurgický blok 

 kongres ČSIM, Praha – chirurgický blok 

 Novinky v intenzivní medicíně, IPVZ, Praha – chirurgický den 
 
3. Nový vzdělávací program v intenzivní medicíně 
 
Ještě není definitivně schválen MZd. Měl by dát možnost delšímu pobytu na 
akreditovaných pracovištích I. typu. Na pracovištích 2. typu (FN) by bylo nutné strávit 
6 x 1 týden s tématickým zaměřením. Zbylou dobu je potřeba strávit na pracovišti 
s akreditací v IM I. typu. Není nedosažitelné tuto akreditaci získat i pro středně velké 
nemocnice. 
 
4. Rozhledy v chirurgii – nutriční příprava chirurgického pacienta 
  
Satinský byl osloven prof. Ryskou s nabídkou obsahově zajistit 11. číslo RvCh: 
Perioperační nutrice. Satinský osloví vhodné autory. 
 
5. Preskripce sippingu chirurgem 
 
V lednu 2020 došlo k průlomu v jednání se SÚKL. Je velmi pravděpodobné, že by 
v březnu – dubnu letošního roku došlo ke schválení možnosti pro chirurga 
preskribovat ambulantně sipping v indikačních kritériích na dobu 4 týdnů. Výbor 
sekce je připraven v tomto případě připraven edukovat chirurgickou obec 
v předepisování orálních nutričních suplement. 

6. Akce na rok 2020 s účastí sekce 
 
 Colours of Sepsis 2020 - chirurgický blok 
 kongres ČSIM (Mikulov, 3.-5.6.) – chirurgický blok 
 Novinky v IM (podzim 2020) 

7. Webové stránky sekce 

Je žádoucí stránky kontinuálně aktualizovat a rozvíjet, i v součinnosti se členy sekce.  



8. Nový signální kód pro intenzivní péči 
 
Od 1.1.2019 je platný nový signální kód 91963 (sonografické vyšetření na JIP). 
ČSARIM dal souhlas se sdílením.  

9. Spolupráce s výborem ČSIM 

Není standardní. Při žádostech o zajištění přednášek/bloků – sekce vychází vstříc. 

10. Doporučení SKVIMP Klinická výživa v chirurgii 2018 

Nakonec výborem ČCHS schválen. Doporučení bylo publikováno v RvCH (2018) a 
v časopise Anesteziologie a intenzivní medicína (č. 2, 2019).  

11. ERAS - doporučené postupy 

Situace se za rok 2019 příliš nezměnila. Již před 3 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).  

Výbor se rozhodl iniciovat vznik pracovní mezioborové pracovní skupiny ČCHS, 
ČSARIM, ČSIM) s cílem vytvořit doporučení ERAS v kolorektální chirurgii. Základem 
bude doporučení společnosti ERAS v této oblasti. Satinský byl pověřen oslovením 
zástupců sekcí koloproktologické a IBD a společností ČSARIM a ČSIM pro 
spolupráci v této skupině. 

12. Volby do výboru 

Letos se po čtyřletém období uskuteční nové volby do výboru sekce. 

13. Databáze členů 

Aktuální počet členů je sekce je k 1.1.2020: 65 členů. 
 
14. Příští schůze 
 
Další schůze výboru bude tradičně v termínu konání kongresu Colours of Sepsis 
(Ostrava, konec ledna 2021). V případě potřeby bude využita elektronickou pošta 
k vzájemným kontaktům. 

 

zapsal Satinský, 4.2.2020 


