
Zápis schůze Sekce intenzivní péče v pneumologii dne 26.6.2009 v Praze 
(v rámci XV. Česko-slovenského pneumologického a ftizeologického kongresu) 

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

1/ Fila, Jakubec, Koblížek, Kolaříková, Skřičková, Turčáni, Vaník – je vypracován dotazník 
ohledně zjištění situace v péči o akutní stavy v pneumologii v ČR. Přítomní členové Sekce 
vyjádřili souhlas s jeho formou a obsahem. Jakubec rozešle dotazník s průvodním dopisem 
přednostům a primářům všech lůžkových plicních zařízení v ČR. Zjištěné informace budou 
sloužit jen pro interní potřebu Sekce a ČPFS. Analýza zjištěného stavu by mohla být 
prezentována na MSD v Ostravě, pokud již budou k dispozici validní data.

2/ Koblížek, Turčáni, Skřičková, Fila, Jakubec – do přednáškové sekce akutních stavů na 
MSD v Ostravě nahlášeny prozatím 4 přednášky: původní – Koblížek (DAD), Šándor ( těžké 
pneumonie a patogeny), Kolek (těžké pneumonie na JIP), Jakubec (hrudní drény) + kasuistika 
– Fila (těžká hyponatrémie při terapii Remestypem). Pokud bude mít zájem přednášet někdo 
další, ať se ozve Jakubcovi. 

3/ Fila, Jakubec, Koblížek, Turčáni -   na dlouhých verzích standardů se pracuje, hotový je pro 
těžké pneumonie. Ideální by bylo dokončení všech do konce tohoto roku.
Krátké verze standardů dodělat do konce srpna, pak předložit k vzájemné oponentuře 
(oponenti: CHOPN – Skřičková, astma – Chlumský, Pneumonie – Turčáni, Pneumotorax – 
Jakubec, Fluidotorax – Koblížek, Hemoptýza – Fila, Akutní stavy v pneumoonkologii – 
Skřičková, NIV – oponenta si určí Chlumský).
Pak by všechny krátké standardy měly vyjít v knižní podobě, nejlépe již koncem  tohoto roku. 
O financování vydání této publikace požádáme výbor ČPFS z rozpočtu ČPFS. Dopis prim. 
Kosovi pošle Jakubec.    

4/ Turčáni, Jakubec – přednesení krátkých verzí standardů v rámci času Sympozia firmy 
Glaxo na MSD v Ostravě (firma nám celý čas věnuje, nebude zde žádné firemní sdělení). 
Délka sdělení cca 7 minut, maximálně 10 minut. 

4/ Jakubec, Koblížek, Fila, Turčáni – je evidentní nutnost vědecké práce v rámci Sekce, jak již 
dlouho navrhuje Chlumský. Navrhujeme příští rok provést studii o neinvazivní ventilaci. O 
design studie požádáme Chlumského, pokud bude mít zájem. Dalším tématem by mohly být 
těžké pneumonie. Event. další návrhy a postupy práce jsou vítány.  

5/ Jakubec- workshopy hrudní drenáže: figurina na hrudní drenáž je již zakoupena (firma 
GSK), zažádáno o zařazení do evidence akcí a certifikaci ČLS JEP, pozvánky jsou v tisku. 
Naplánovány již termíny prvních akcí (začátek vždy ve 13:30 hodin, event. změna není 
vyloučena): Olomouc 10.9.2009 (posluchárna Dětské kliniky)
                    Ostrava   24.9.2009  (Plicní odd. FN Ostrava-Poruba)
                    Zlín         30.9.2009  (Plicní odd. Baťovy nemocnice)
                    Brno       20.10., 10.11.2009 (Klinika nemocí plicních a TBC FN Brno-Bohunice)

6/ Jakubec, Koblížek, Turčáni, Fila – členy výboru Sekce by měli být zástupci všech plicních 
JIP v ČR. Jednáno s dr. Havlem (Plzeň) a dr. Zimulovou (Zlín), předběžně souhlasí. Nutno 
ještě zjistit kontakt na JI FN Bulovka.

7/ Jakubec – další schůze Sekce proběhne na MSD v Ostravě, přesný termín bude upřesněn a 
zveřejněn na stránkách www.akutne.cz. 

V Olomouci 30.6.2009                                     zapsal Jakubec

http://www.akutne.cz/

