Zápis schůze sekce Intenzivní péče v pneumologii dne 6.2.2009, Praha (Den intenzivní
pneumologie)
Přítomni: Fila, Chlumský, Jakubec, Koblížek, Sedlák, Turčáni, Vaník
Nepřítomni: Kolaříková, Losse, Skřičková, Šándor, Vlachová
1/ Fila, Chlumský, Jakubec, Koblížek, Turčáni, Sedlák, Vaník – vytvoření standardů ve
verzi krátké (2 strany- algoritmus) a dlouhé (maximálně 10 stran). Vzory do měsíce poslat P.
Vaníkovi mailem – vybere nejvhodnější vzor, podle kterého budou zpracovány všechny
standardy. Krátké verze by potom vyšly dohromady v jedné publikaci, dlouhé verze
samostatně. Deadline definitivních verzí je 31.5.2009, aby mohli být připomínkovány členy
sekce na kongresu v Praze. Pak by se zaslaly výboru společnosti.
2/ Koblížek – Hradecké pneumologické dny se budou dlouhodobě věnovat resuscitaci a
intubaci (příští rok v plánu kurz rozšířené resuscitace).
3/ Jakubec, Turčáni, Koblížek - na letošních MSD dnech bloky věnované hrudní drenáži,
vhodné pozvat hrudní chirurgy, Jakubec má video zavádění drénu u pneumotoraxu a
fluidotoraxu. Koblížek zjistí možnost sehnání fantoma, ideální by bylo uspořádat workshop
s nácvikem hrudní drenáže. Jakubec zajistí organizaci tohoto bloku na MSD dnech se
koordinátorem MSD prof. Kolkem.
4/ Turčáni, Vaník, Jakubec – na stránkách www.pneumologie.cz budou zásadní informace –
seznam členů, cíle sekce, standardy a odklik na stránku www.akutne.cz, kde budou podrobné
a pravidelně doplňované informace.
5/ Jakubec – s prof. Skřičkovou domluvena účást členů sekce v pneumologickém bloku na
kongresu intenzivní medicíny v květnu 2009 v Hradci Králové. Účast – Skřičková, Fila,
Koblížek, Sedlák, Jakubec - souhlasí.
6/ Fila, Jakubec – doc. Musil žádá některé přednášky ze Dne intenzivní medicíny zařadit do
bloku akutní pneumologie na kongresu v červnu 209 v Praze - souhlasíme.
7/ Koblížek, Fila, Turčáni, Jakubec – prim. Kos žádá o zaslání podrobně zpracovaných
standardů do Studií, kde by tvořilo celé jedno číslo. Souhlasné stanovisko, ale až po
červnovém kongresu, kdy budou jednotlivé standardy připomínkovány členy sekce a budou
jejich definitivní verze.
8/ Vaník, Turčáni, Jakubec – na webové stránky www.akutne.cz mají přístup jen tři
koordinátoři (Vaník, Turčáni, Jakubec), více nleze. Proto ostatní členové sekce budou posílat
svoje návrhy, podněty, zprávy a připomínky P. Vaníkovi, který je bude umísťovat na
webových stránkách. Jakubec vloží na webové stránky vzorovou přihlášku do sekce.
9/ Chlumský, Jakubec, Koblížek, Turčáni – spolupráce s www.euni.cz. zcela neodmítnuta, ale
odloženo, nyní spousta jiných aktuálních problémů, které musí být vyřešeny.
10/ Chlumský – chybí originální práce z oblasti akutní pneumologie – NIV, CHOPN, astma,
pneumonie. Souhlas členů, členové sekce bude postupně pracovat na těchto pracích podle
svých témat, event. i na jiných, dle uvážení a zájmu každého člena sekce. Velmi vhodné by
byly multicentrické studie na určité téma, záleží na domluvě.

