
Zápis schůze Sekce intenzivní péče v pneumologii dne 25.4.2009 v Hradci Králové 
(v rámci XIII. Hradeckých pneumologických dnů) 

Přítomni: Fila, Jakubec, Koblížek, Losse, Sedlák, Turčáni, Vlachová
Nepřítomni: Chlumský, Vaník, Šándor, Skřičková, Kolaříková 

1/ Jakubec, Koblížek, Turčáni, Losse, Sedlák, Fila - kurz resuscitace v rámci Hradeckých 
pneumologických dnů měl ve všech směrech vysokou úroveň. V rámci XIV. Hradeckých 
pneumologických dnů v roce 2009 je naplánován kurz rozšířené resuscitace (proběhne den 
pžed zahájením Hradeckých dnů).

2/ Fila – blok akutních stavů v pneumologii na Česko-slovenském kongresu v Praze v červnu 
2009 je již po obsahové stránce zajištěn.

3/ Fila, Koblížek, Turčáni, Jakubec, Sedlák - Návrh nové podoby webových stránek 
společnosti www.pneumologie.cz. Je z naší strany akceptovatelný (cíle a složení sekce, výbor, 
zápisy schůzí, standardy). Další informace bude dle předchozích domluv vystavovány na 
stránkách www.akutne.cz.

4/ Fila, Jakubec, Turčáni – náplň bloku akutní pneumologie na letošních MSD v Ostravě 
dohodneme po naší další domluvě a ve spolupráci s pořadateli akce, definitivní obsah 
domluvíme nejpozději na kongresu v Praze v červnu. Spíše se nebude jednat o společný 
formát, možno použít původní práce, přehledné práce i kasuistiky v daném pořadí.

5/ Jakubec, Turčáni – Na letošních MSD v Ostravě nám firma Glaxo přenechá  čas vyhrazený 
pro jejich sympozium bez podmínky event. Firemní přednášky. Navrhujeme dvě sdělení – 
informace o sekci resp. o jejich cílech, náplni a již rozpracovaných činnostech, druhá by měla 
zmapovat stav akutní pneumologické péče v ČR. Proto vytvoříme jednoduchý dotazník, který 
zašleme všem lůžkovým plicním zařízením v republice. 

6/ Turčáni, Koblížek, Sedlák, Fila, Jakubec - guidelines: krátké verze by měly být vytvořeny 
nejpozději do pneumologického kongresu v červnu v Praze, na dlouhých verzích se pracuje.  

7/ Jakubec, Koblížek, Turčáni, Fila – ve spolupráci s firmou Glaxo jsou naplánovany 
workshopy „Hrudní drenáž – praktické dovednosti“ (Glaxo zajistila figurínu na drenáž 
pneumotoraxu a fluidotoraxu). Na Moravě bude workshop organizován a edukován 
Olomoucí, již jsou domluveny workshopy v Olomouci, Ostravě a Zlíně (září 2009), termín 
v Brně domluvíme asi na říjen 2009. V Čechách si organizaci vezme na starost Hradec, o 
edukaci bude požádána FTN Praha, kde mají s drenážemi velké zkušenosti. Termíny 
v Čechách budou asi až v roce 2010. Dle ohlasů a zkušeností by se pak mohly rozjet další 
workshopy (např. neinvazivní ventilace apod.).

8/  Koblížek, Sedlák, Fila, Turčáni, Jakubec – členové sekce budou navrhovat možná témata 
původních prací, na kterých by se podílela pracoviště akutní pneumologie v republice.

9/ Jakubec, Fila – další akcí s účastí sekce je Česko-slovenský kongres intenzivní medicíny 
v květnu 2009 v Hradci Králové. Další schůze sekce proběhne v rámci pneumologického 
kongresu v červnu 2009 v Praze.  

http://www.akutne.cz/
http://www.pneumologie.cz/

