
Zápis schůze Sekce intenzivní péče v pneumologii, 17.10.2008, Olomouc (MSD)

Přítomni: Fila, Chlumský, Jakubec, Koblížek, Kolaříková, Losse, Turčáni, Vaník, Vlachová
Nepřítomen: Sedlák

1/ Jakubec, Turčáni, Fila – založení (resp. obnovení činnosti) sekce intenzivní péče 
v pneumologii. Důvody založení sekce (hlavně zlepšení péče o těžce nemocné), vyjmenování 
akutních stavů v pneumologii, cíle sekce – standardy péče, edukace  teoretická a praktických 
dovedností atd. V každé krajské nemocnici by měla být jednotka intenzivní respirační péče.

2/ Vaník – v krajských nemocnicích není problém přístrojové vybavení, ale nedostatek 
personálu lékařského i sesterského 

3/ Chlumský – otázka, jaké stavy v rámci sekce řešit, zda jen čistě plicní, nebo i hraniční a 
interdisciplinární (výživa v intenzivní péči apod.). Různá pracoviště dělají či nedělají různé 
výkonu (např. hrudní drenáže, intervenční bronchologie), je nutné se domluvit na tom, jaké 
invazivní výkony by měli provádět pneumologové. Vhodné zvolit pro začátek jen několik 
směrů, aby hned od začátku nedošlo k rozmělnění činnosti sekce. Invazivní ventilace je 
doménou anesteziologů – máme vůbec právo a možnost do této modality zasahovat bez 
atestace z intenzivní medicíny.

4/ Turčáni, Koblížek, Jakubec – Nejlepší je zvolit na začátku několik základních (čistě 
pneumologických) témat, které zpracujeme a podle výsledků bychom potom pokračovali 
v dalších tématech včetně interdisciplinárních. Problém invazivní ventilace není v současné 
situaci aktuální a jeho další  řešení je vhodné odsunout do budoucna.

5/ Jakubec, Turčáni – na každé větší pneumologické akci by měl být blok přednášek z akutní 
pneumologie, kde budou prezentovány novinky a mohou zde přednášet  odborníci z jiných 
oborů (ARO, intenzivisté, kardiologové, hrudní chirurgové) svůj pohled na čistě plicní nebo 
styčná témata  

6/ Koblížek, Chlumský, Fila, Turčáni, Jakubec – zpracování standardů na určená témata:

Fila - fluidotorax
Chlumský – neinvazivní ventilace  
Jakubec – těžké pneumonie
Koblížek – těžké exacerbace CHOPN, masivní hemoptýza
Sedlák – těžké asthma bronchiale ?
Turčáni – pneumotorax

Témata budou zpracovány do konce roku 2008 a budou odeslány e-mailem všem členům 
sekce k připomínkování

7/ Chlumský, Fila – témata budou zpracována ve formátu Word (rozsah 2- max.5 stránek) a 
k prezentaci ve formátu Powerpoint

8/ Koblížek – definitivní verze standardů budou odeslány výboru ČPFS a po schválení by 
měly vyjít ve formě publikací (formát podobný např. kardiologickým příručkám typu infekční 
endokarditidy)

9/ Koblížek, Turčáni – nutné výdaje (např. na vydání publikací) žádat od výboru  ČPFS 



10/ Fila – další setkání Sekce v rámci Dne intenzivní pneumologie 6.2.2008 v Lékařském 
domě v Praze, kde by zazněly základní verze standardů 

11/ Koblížek – v rámci Hradeckých dnů 2009 proběhne ve FN Hradci Králové po patronací 
místních anesteziologů kurz kardiopulmonální resuscitace včetně nácviku orotracheální 
intubace  - přednostně pro členy naší sekce

12/ Koblížek, Jakubec, Turčáni – internetová prezentace sekce na stránkách 
www.pneumologie.cz, kde bude na úvodní stránce odkaz akutní stavy, spolupráce s tvůrci 
webové stránky www.akutne.cz  - umístění našich prací a standardů v rámci obecné intenzivní 
péče   

13/ Jakubec – evidence členů budeme vést v Olomouci, pro všechny další potencionální 
zájemce zůstává v platnosti e-mailová adresa akutnipneumologie@seznam.cz (heslo 
pneumotorax)   

14/ Volby výboru:   

předseda – Jakubec
1. místopředseda - Fila
2. místopředseda – Koblížek
Jednatel (vědecký sekretář) - Turčáni   

15/ Poslední věc, tu už jsme nestihli projednat. Prosím o zvážení a odpověď ohledně navržení 
doc. Musila čestným předsedou (zakladatel české intenzivní pneumologie) a prof. Kolka 
garantem sekce.   
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