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24. Colours of Sepsis, 25. - 29.4. 2022, Clarion Congress Hotel Ostrava

Součásti konference:

Vědecký výbor:

• 24. Colours of Sepsis (Hlavní program)1
• 19. Sympozium „Aktuality v dětské intenzivní péči“

• prof. MUDr. P. Ševčík, CSc., Ostrava
2

• prof. MUDr. M. Kolář, Ph.D., Olomouc

• 4. Den mladých intenzivistů

• prof. MUDr. J. Beneš, Ph.D., Plzeň

• Specializované workshopy a satelitní sympozia

• prof. MUDr. M. Matějovič, Ph.D., Plzeň

1

Vzdělávací akce 24. Colours of Sepsis je pořádána dle Stavovského předpisu
ČLK č. 16 (ID: 106000) a účast na ní je ohodnocena 30 kredity.

2

Vzdělávací akce 19. Sympozium „Aktuality v dětské intenzivní péči“ je
pořádána dle Stavovského předpisu ČLK č. 16 (ID:106001) a účast na ní je
ohodnocena 12 kredity.

3

Vzdělávací akce 9. Postgraduální kurz sester v intenzivní péči je pořádána
v rámci programu celoživotního vzdělávání a je registrována u České
asociace sester pod číslem 118/2022.

• doc. MUDr. M. Balík, Ph.D., Praha
• doc. MUDr. E. Kieslichová, Ph.D.,
Praha
• doc. MUDr. P. Kohout, Ph.D., Praha
• doc. MUDr. T. Gabrhelík, Ph.D., Zlín

• Klinika dětského lékařství FN Ostrava

• MUDr. Š. Trenkler, Ph.D., Košice

Pořadatel:

• MUDr. J. Maňák, Ph.D., Hradec
Králové

• Lékařské fakulty Ostravské univerzity v Ostravě
• Fakultní nemocnice v Ostravě
• České společnosti anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny ČLS JEP
• Slovenskej spoločnosti anesteziologie a intenzívnej medicíny SLS
• České společnosti intenzivní medicíny ČLS JEP

• MUDr. A. Truhlář, Ph.D., Hradec
Králové
• MUDr. V. Adámková, Ph.D., Praha
• MUDr. D. Seidlová, Ph.D., Brno
• MUDr. I. Satinský, Ph.D., Havířov
• MUDr. V. Špatenková, Ph.D., Liberec
• MUDr. J. Šeblová, Ph.D., Kladno,
Praha

• České internistické společnosti ČLS JEP

• MUDr. O. Klementová, Ph.D.,
Olomouc

• České pediatrické společnosti ČLS JEP

• MUDr. M. Otáhal, Ph.D., Praha

• Slovenskej pediatrickej spoločnosti SLS

• MUDr. P. Sklienka, Ph.D., Ostrava

• České společnosti klinické výživy a intenzivní metabolické péče ČLS JEP

• MUDr. F. Burša, Ph.D., Ostrava

• České společnosti pro úrazovou chirurgii ČLS JEP

• MUDr. B. Bakalář, Praha

• České společnosti bezkrevní medicíny

• MUDr. V. Kutěj, Olomouc

• České společnosti urgentní medicíny a medicíny katastrof ČLS JEP

• MUDr. I. Zýková, Liberec

• Slovenskej spoločnosti urgentnej medicíny a medicíny katastrof SLS

• MUDr. V. Maňásek, Nový Jičín

MUDr. Simona Arientová, Ph.D., MBA

• České společnosti infekčního lékařství ČLS JEP

• MUDr. Z. Vlček, Bratislava

Klinika infekčních nemocí, 1. LF UK a ÚVN, Praha

• Slovenskej spoločnosti infektológov SLS

• MUDr. P. Hon, Ostrava

Předsedající: prof. MUDr. Jiří Beneš, CSc
Flukloxacilin – nová alternativa
v protistafylokokové léčbě
prof. MUDr. Jiří Beneš, CSc.
3. LF UK, FNB, Praha

Stafylokokové bakteriémie a přínos
infektologického konzília

• České hematologické společnosti ČLS JEP

• MUDr. P. Folwarczny, Ostrava

Použití flukloxacilinu v praxi – kazuistiky

• Výukového pracoviště intenzivní medicíny IPVZ

• MUDr. J. Bílek, Ostrava

MUDr. Sylvia Polívková

• České resuscitační rady

• MUDr. J. Neiser, Ostrava

• Slovenskej resuscitačnej rady

• PhDr. R. Zoubková, Ph.D., Ostrava

• Společnosti pro porty a permanentní katétry

• Mgr. T. Glac, Ostrava

• Profesní a odborové unie zdravotnických pracovníků

• MUDr. T. Zaoral, Ph.D., Ostrava

• České asociace sester

• MUDr. O. Jor, Ph.D., Ostrava

• Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek

• MUDr. R. Kula, CSc., Ostrava

3. LF UK, FNB, Praha a Nemocnice Kolín

• Česko-Slovenského fóra pro sepsi

ours
24. Col
is
of Seps

• doc. MUDr. J. Franeková, Ph.D., Praha

• Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny FN Ostrava

• Ostravské univerzity v Ostravě

čtvrtek 28. 4. 2022
13:30–14:30
kongresový sál GOLD

• prof. MUDr. P. Štourač, Ph.D., MBA,
Brno

• doc. MUDr. P. Těšínský, Praha

Pod záštitou:

Satelitní sympozium

• prof. MUDr. J. Charvát, CSc., Praha

Koordinátor a garant odborného programu:

• SANOPHARM CZ s.r.o.

Flukloxacilin
– nový impulz
v protistafylokokové
léčbě

• prof. MUDr. A. Jabor, CSc., Praha

• 9. PG kurz sester v intenzivní péči3

Mediální partneři:

SEZNAM PŘEDNÁŠEJÍCÍCH V LÉKAŘSKÉ ČÁSTI

Česká republika

MUDr. Mgr. Kateřina Bogdanová, Ph.D., Olomouc

MUDr. Jana Kubalová, Brno

MUDr. Ondřej Zapletal, Ph.D., Brno

MUDr. Marian Branny, Ph. D., Ostrava

MUDr. Pavel Kukla, Ostrava

MUDr. Jan Zatloukal, Ph.D., Plzeň

prof. MUDr. Jan Beneš, Ph.D., Plzeň

MUDr. Matěj Bronec, Praha

MUDr. Roman Kula, CSc. Ostrava

MUDr. Ivana Zýková, Liberec

prof. MUDr. Jiří Beneš, CSc., Praha

MUDr. Tomáš Brožek, Ph.D., Praha

MUDr. Martin Kutěj, Ostrava

MUDr. Iveta Žídková, Ostrava

prof. MUDr. Vladimír Blaha, Ph.D., Hradec Králové

MUDr. Filip Burša, Ph.D., Ostrava

MUDr. Vladislav Kutěj, Olomouc

PharmDr. Jana Gregorová, Ph.D., Praha

prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D., Ústí nad Labem

MUDr. Melanie Cermanová, Ph.D., MRCP, Hradec Králové

MUDr. Marek Laga, Uherské Hradiště

PharmDr. Milada Halačová, Ph.D., Praha

prof. MUDr. Roman Gál, Ph.D., Brno

MUDr. Olga Černá, Praha

MUDr. Hana Lejdarová, Ph.D., Brno

PharmDr. Alena Linhartová, Praha

prof. MUDr. Marcela Grunerová Lippertová, Ph.D., MSc., Praha

MUDr. Lukáš Daniš, Olomouc

MUDr. Naďa Mallátová, České Budějovice

JUDr. Barbora Steinlauf, MA, Ph.D., Praha

prof. MUDr. Michal Holub, Ph.D., Praha

MUDr. Jan David, Ph.D., Praha

MUDr. Jan Maňák, Ph.D., Hradec Králové

Mgr. Iveta Constantine, Ostrava

prof. MUDr. Martin Hutyra, Ph.D., Olomouc

MUDr. Jana Djakow, Hořovice

MUDr. Viktor Maňásek, Nový Jičín

Mgr. Martina Douglas, Olomouc

prof. MUDr. Jiří Charvát, CSc., Praha

MUDr. Petr Dominik, Brno

MUDr. Tomáš Marada, Ph.D., Praha

Mgr. Jan Frič, Ph.D., Brno, Praha

prof. MUDr. Antonín Jabor, CSc., Praha

MUDr. Lenka Doubravská, Ph.D., Olomouc

MUDr. Mikuláš Mlček, Ph.D., Praha

Mgr. Marcela Hortová Kohoutková, Ph.D., Brno

prof. MUDr. Milan Kolář, Ph.D., Olomouc

MUDr. Jiří Dostal, Praha

MUDr. František Mošna, Praha

Mgr. Iveta Kociánová, Nový Jičín

prof. MUDr. Martin Matějovič, Ph.D., Plzeň

MUDr. Kateřina Dostálová, Ph.D., Olomouc

MUDr. Jan Neiser, Ostrava

Ing. Miroslav Trojáček, Liberec

prof. MUDr. Pavel Michálek, Ph.D., Praha

MUDr. Tereza Ekrtová, Ostrava

MUDr. Matúš Nižnanský, Praha

Bc. Jana Kubešová, Praha

prof. MUDr. Petr Ošťádal, Ph.D., Praha

MUDr. Mahulena Exnerová, Hořovice

MUDr. Hana Nohejlová, Praha

prof. MUDr. Luboš Sobotka, Ph.D., Hradec Králové

MUDr. Pavel Folwarczny, Ostrava

MUDr. Markéta Nowaková, Ostrava

prof. MUDr. Pavel Ševčík, CSc., Ostrava

MUDr. Michal Frelich, Ph.D., Ostrava

MUDr. Otakar Nyč, Ph.D., Praha

prof. MUDr. Vladimír Šrámek, Ph.D., Brno

MUDr. Jiří Fremuth, Ph.D., Plzeň

MUDr. Michal Otáhal, Ph.D., Praha

prof. MUDr. Petr Štourač, Ph.D., MBA, Brno

MUDr. Soňa Fraňková, Ph.D., Praha

MUDr. Michal Parma, Ostrava

prof. MUDr. Jan Václavík, Ph.D. FESC, Ostrava

MUDr. Romana Gerychová, Brno

MUDr. Tomáš Pařízek, Ústí nad Labem

doc. MUDr. Jan Bláha, Ph.D., MHA, Praha

MUDr. Natálie Görnerová, Praha

MUDr. Petr Pavlík, Brno

doc. MUDr. Helena Lahoda Brodská, Ph.D., Praha

MUDr. Michal Gozon, Těchonín

MUDr. Alžběta Pecháčková, Ostrava

doc. MUDr. Ivan Čundrle, Ph.D., ml., Brno

MUDr. Tomáš Grézl, Ostrava

MUDr. Michal Pisár, MHA, Zlín

doc. MUDr. Pavel Dostál, Ph.D., Hradec Králové

MUDr. Barbora Hagerf, Praha

MUDr. Martin Polák, Mladá Boleslav

doc. MUDr. Vlasta Dostálová, Ph.D., Hradec Králové

MUDr. Ivo Hanke, Ph.D., Hradec Králové

MUDr. Sylvia Polívková, Ph.D., Praha

doc. MUDr. Miroslav Durila, Ph.D., Praha

MUDr. Martin Harazim, Brno

MUDr. Marek Protuš, Praha

doc. MUDr. Michal Fedora, Ph.D., Brno

MUDr. Eduard Havel, Ph.D., Hradec Králové

MUDr. Jiří Pudich, Ostrava

doc. MUDr. Janka Franeková, Ph.D., Praha

MUDr. Pavel Heinige, Praha

MUDr. Juraj Rodina, Ostrava

doc. MUDr. Tomáš Gabrhelík, Ph.D., Zlín

MUDr. Václav Hejda, Plzeň

MUDr. Martin Roubec, Ph.D., Ostrava

doc. MUDr. Ladislav Hess, DrSc., Praha

MUDr. Martin Helán, Ph.D.,Brno

MUDr. Pavel Rozsíval, Ústí nad Orlicí

doc. MUDr. Eva Kieslichová, Ph.D., Praha

MUDr. Pavel Hlava, Ostrava

MUDr. Tomáš Řezáč, Ph.D., Praha

doc. MUDr. Jozef Klučka, Ph.D., Brno

MUDr. Petr Hon, Ostrava

MUDr. Jiří Sagan, Ostrava

doc. MUDr. Pavel Kohout, Ph.D., Praha

MUDr. Jan Hudec, Brno

MUDr. Igor Sas, Brno

doc. MUDr. Aleš Kroužecký, Ph.D., Plzeň

MUDr. Olga Hrazdilová, Ph.D., Brno

MUDr. Dagmar Seidlová, Ph.D., Brno

doc. MUDr. Peter Kubuš, Ph.D., Praha

MUDr. Ondřej Hrdý, Brno

MUDr. Matouš Schmidt, Praha

doc. MUDr. Jan Máca, Ph.D., Ostrava

MUDr. Miroslava Htoutou Sedláková, Ph.D., Olomouc

MUDr. Peter Sklienka, Ph.D., Ostrava

doc. MUDr. Dan Marek, Ph.D., Přerov

MUDr. Vendelín Chovanec, Ph.D., Hradec Králové

MUDr. Janka Slatinská, Ph.D., Praha

doc. MUDr. Mária Miklošová, Ph.D., Ostrava

MUDr. Gabriela Chramostová, Kolín

MUDr. Radim Slováček, Vsetín

doc. MUDr. František Novák, Ph.D., Praha

MUDr. Jiří Chvojka, Ph.D., Plzeň

MUDr. Michael Stern, MBA, Praha

doc. MUDr. Eva Pokorná, CSc., Praha

MUDr. Tomáš Janota, CSc., Praha

MUDr. Bronislav Stibor, Baden bei Wien, Austria

doc. MUDr. Miroslav Průcha, Ph.D., Praha

MUDr. Renáta Ječmínková, Ph.D., Ostrava

MUDr. Pavel Suk, Ph.D., Brno

doc. MUDr. Roman Škulec, Ph.D., Ústí nad Labem

MUDr. Jakub Jonáš, Ph.D., Praha

MUDr. Pavol Sukeník, Bristol, UK

doc. MUDr. Jan Šperl, CSc., Praha

MUDr. Tomáš Jonszta, Ph.D., Ostrava

MUDr. Eva Svobodová, Praha

doc. MUDr. Pavel Těšínský, Praha

MUDr. Ondřej Jor, Ph.D., Ostrava

MUDr. Petr Šafránek, Hradec Králové

doc. MUDr. Karel Urbánek, Ph.D., Olomouc

MUDr. Marcela Káňová, Ph.D., Ostrava

MUDr. Ivana Šarbochová, Praha

doc. MUDr. Tomáš Vymazal, Ph.D., MHA

MUDr. Lukáš Kielberger, Ph.D., Plzeň

MUDr. Jana Šeblová, Ph.D., FESEM, Kladno, Praha

doc. MUDr. Robert Zajíček, Ph.D., Praha

MUDr. Eva Klabusayová, Brno

MUDr. Michal Šenkyřík, Brno

doc. MUDr. Roman Zazula, Ph.D., Praha

MUDr. Olga Klementová, Ph.D., Olomouc

MUDr. Rastislav Šimek, Zlín

MUDr. Václava Adámková, Ph.D., Praha

MUDr. Jakub Kletečka, Plzeň

plk. MUDr. Ladislav Šindelář, Praha

MUDr. Simona Arientová, Ph.D., MBA, Praha

MUDr. Milan Kocián, Olomouc

MUDr. Filip Španiel, Ph.D., Praha

MUDr. Helena Antoni, Ph.D., Brno

MUDr. Jaromír Kočí, Ph.D., FACS, Hradec Králové

MUDr. Věra Špatenková, Ph.D., Liberec, Praha

MUDr. David Astapenko, Ph.D., Hradec Králové

MUDr. Petr Kopřiva, Zlín

MUDr. Michaela Ťoukálková, Brno

MUDr. Karel Axmann, Olomouc

MUDr. Lukáš Korbel, Brno

MUDr. Anatolij Truhlář, Ph.D., FERC, Hradec Králové

MUDr. Bohumil Bakalář, Praha

MUDr. Marek Kovář, Brno

MUDr. Eva Uchytilová, Ph.D., Praha

MUDr. Daniela Bartková, Ostrava

MUDr. Ludmila Koudelková, Brno

MUDr. Libor Urbánek, Ph.D, Brno

MUDr. Marek Bebej, Ostrava

MUDr. Michal Král, Olomouc

MUDr. Kateřina Vaníčková, Brno

MUDr. Ing. Jan Beneš, Ústí nad Labem

MUDr. Tomáš Král, Ostrava

MUDr. Jiří Vejmelka, Praha

MUDr. Jiří Bílek, Ostrava

Mgr. Eva Krejčí, Ph.D. Ostrava

MUDr. Vojtěch Vodička, Ostrava

MUDr. Markéta Bílená, Ostrava

MUDr. Lukáš Krška, Ostrava

MUDr. Petr Wohl, Ph.D., Praha

MUDr. Marcela Bílská, Ústí nad Labem

MUDr. Ivo Křikava, Ph.D., Brno

MUDr. Tomáš Zaoral, Ph.D., Ostrava

Slovenská republika
prof. MUDr. Vladimír Krčméry, DrSc., Bratislava
doc. MUDr. Jozef Firment, Ph.D., Košice
doc. MUDr. Slavomír Nosáľ, Ph.D., Martin
doc. MUDr. Roman Záhorec, CSc., Bratislava
MUDr. Jaroslav Čutora, Banská Bystrica
MUDr. Katarína Galková, Ph.D., Nitra
MUDr. Andrea Gebhardtová, Ph.D., Bratislava
MUDr. Karol Hajnovič, Nové Zámky
MUDr. Viktor Jankó, Ph.D. Bratislava
MUDr. Peter Kenderessy, Londýn (Velká Británie), Banská Bystrica
MUDr. Jozef Köppl, Bratislava
MUDr. Jan Kozánek, Považská Bystrica
MUDr. Štefan Krbila, Ph.D., Nové Zámky
MUDr. Maroš Kunderlík, Bratislava
MUDr. Eva Kušíková, Bratislava
MUDr. Katarína Lauková, Bratislava
MUDr. Andrea Martonová, Ph.D., Bratislava
MUDr. Matúš Pauliny, Ph.D., Bratislava
MUDr. Lucia Polakovičová, Bratislava
MUDr. Marcela Sluková, Košice
MUDr. Denisa Somolai, Martin
MUDr. Marek Stanislav, Bratislava
MUDr. Katarína Tarabová, Bratislava
MUDr. Štefan Trenkler, Ph.D., Košice
MUDr. Zdeno Vlček, Bratislava

Zahraniční hosté (VIP)
Prof. Dr. med. Jan T. Kielstein, Braunschweig, Germany
Prof. Fernando Suarez Sipmann, Madrid, Spain
Prof. Patrick Davies, Nottingham, UK
Prof. Zsolt Molnár, Budapest, Hungary
Prof. Marcin Osuchowski, Vienna, Austria
MUDr. Dušan Raffaj, Nottingham, UK
Dr. Peter Sackey, Solna, Swededn
Dr. Morten Sander Sørensen, Copenhagen, Denmark

SEZNAM PŘEDNÁŠEJÍCÍCH V SESTERSKÉ ČÁSTI

Česká republika

Slovenská republika

doc. MUDr. Pavel Kohout, Ph.D., Praha

PhDr. Milan Laurinc, Ph.D., MPH, Bratislava

Pplk. MUDr. Michal Gozon, Těchonín

PhDr. Monika Matošová, Banská Bystrica, Slovensko

MUDr. Adéla Otáhalová, Ostrava

Mgr. Miloš Čakloš, Bratislava, Slovensko

MUDr. Jiří Vejmělka, Praha

Mgr. Silvia Tomášová, Martin, Slovensko

MUDr. Hana Zelená, Ph.D., Ostrava

A. Gondová, Banská Bystrica, Slovensko

PharmDr. Jitka Rychlíčková, Ph.D., BCPS, Brno

N. Nagyová, Banská Bystrica, Slovensko

PhDr. Zuzana Kučerová (Ostrava)
PhDr. Dana Streitová, Ph.D., Ostrava
PhDr. Martin Šamaj, MBA, Olomouc
PhDr. Jana Toufarová, Brno

Zahraniční hosté

PhDr. Renáta Zoubková, Ph.D., Ostrava
Mgr. Michal Bijok, Ostrava
Mgr. Tomáš Boček, Jičín
Ing. Vladimír Čepelka, Praha
Mgr. Lenka Cyrusová, Ostrava
Mgr. Klára Dvořáková, Praha
Mgr. Lukáš Fedor, Olomouc
Mgr. Jana Flajšingrová, Brno
Mgr. Tomáš Glac, Ostrava

Mgr. Dimitris Jataganzidis, Drážďany, Německo
Dr. Silvia Krzemińska, Wrocław, Polsko
Dr. Anna Kostka, Wrocław, Polsko
Elzbieta Ostrowska, Wroclav, Polsko
Dipl. Marco Reinhardt, Drážďany, Německo
Mgr. Denisa Tadic, Baden, Rakousko
Manuela Zimmer, Drážďany, Německo

Mgr. Erika Hajnová –Fukasová, Ph.D.
Mgr. Michaela Hlávková, Ostrava
Mgr. Tereza Hudosová, Brno
Mgr. Anna Chmelařová, Praha
Mgr. Iva Chwalková, Ostrava
Mgr. Ludmila Kocourková, Praha
Mgr. Eva Lapčíková, Ostrava
Mgr. Silvie Madziová, Ostrava
Mgr. Branislav Moravčík, Brno
Mgr. Zuzana Pražáková, Praha
Mgr. Romana Pucholtová, Praha
Mgr. Iveta Smýkalová, Brno
Mgr. Kateřina Strážnická, Ostrava
Mgr. Ludmila Syrovátková, Ph.D., Praha
Mgr. Kateřina Sztefková, Brno
Mgr. Ján Šida, Ostrava
Mgr. Pavol Švec, Ostrava
Mgr. Pavlína Štěpánová, Ostrava
Mgr. Veronika Zachová
Bc. Tomáš Kovrzek, Praha
Bc. Kristýna Křenková, Ostrava
Lenka Čubíková, Ostrava
Kamila Dorčáková, Ostrava
Leona Foltysová, Ostrava
Ivana Gaherová, Ostrava
Táňa Hybšová, Ostrava
Prap. Michal Hykel, Těchonín
Vladislava Jandorová, Ostrava
Hana Mitáková, Ostrava

multiFiltratePRO

Dokonalý člen každého týmu

Martina Ondríková, Ostrava
Karin Slováková, Ostrava
Martina Stodůlková, DiS., Ostrava
Hana Vavrlová, DiS., Ostrava

Přístroje multiFiltratePRO jsou určeny k použití při kontinuální náhradě funkce ledvin, postupech hemoperfuze a terapeutické výměně
plazmy. Jedná se o zdravotnické prostředky (riziková třída IIb). Pro detailní informace o správném používání, možných nežádoucích
účincích, interakcích a kontraindikacích čtěte pozorně návod k použití pro jednotlivé zdravotnické prostředky. Pro danou terapii je
třeba používat spotřební materiál, jehož životnost je přizpůsobena délce terapie, viz specifikace v uživatelské dokumentaci spotřebního
materiálu. Výrobce: Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA, Else-Kröner-Straße 1, Bad Homburg, Německo.
Poslední datum revize tohoto materiálu: 4. 4. 2022

Fresenius Medical Care - ČR, s.r.o.
Evropská 423/178 · 160 00 Praha 6 · Česká republika
Telefon: +420 237 037 900
www.freseniusmedicalcare.cz

24. colourS of SepSiS: partneři

24. colourS of SepSiS: VYStaVoVatelé

Generální partneŘi

vystavovatelé

hlavní partneŘi

Barvy:
Pantone 5405 C (C=68, M=35, Y =17, K=49)
Pantone 5435 C (C=31, M=8, Y =6, K=11)
Doplňkové barvy:
Pantone 5415 C (C=56, M=24, Y =11, K=39)
Pantone 5425 C (C=45, M=16, Y =9, K=26)

Použitý font: URW Grotesk T OT Extra Light Extra Wide

partneŘi

Medi

NEURIS
diagnostic systems

stamed
VBM

Syner

24. Colours of Sepsis: obecné informace

Místo konání: Clarion Congress Hotel Ostrava, Zkrácená 2703/84, 700 30 Ostrava – Zábřeh
Přednáškové sály pro prezenční účast: Rubín, Silver, Platinum, Sapphire, Antracit, Gold
Přístup k obsahu konference online: www.coloursofsepsis.cz
Konference je koncipovaná jako hybridní, umožnuje tedy účast prezenčně nebo online, případně lze online přístup k živému
vysílání či archivu akce využít jako doplnění k prezenční účasti. Součástí konference jsou placené workshopy, na nichž je
účast umožněna pouze prezenčně a po předchozí registraci a zaplacení. Přístup k online vysílání a obsahu je možný pouze
s unikátním heslem účastníka, které obdrží před začátkem akce. Bližší informace najdete na webu www.coloursofsepsis.cz.
Registrace a účast na akci:

ENTERÁLNÍ VÝŽIVA

vytvorená pro potreby

PACIENTŮ V INTENZIVNÍ PÉČI

Přednáškové sály a kongresové prostory jsou přístupné pouze účastníkům konference s platnou registrací, pověřeným
organizátorům, zaměstnancům hotelu a jejich dodavatelům.
Každý registrovaný účastník obdrží po zaplacení konferenčního poplatku na registračním místě akce svou osobní jmenovku,
kterou musí viditelně nosit po celou dobu konání akce.
Registrace na konferenci a workshopy probíhá online na www.coloursofsepsis.cz. Registrace a platba na místě je možná
pouze v případě volné kapacity.
Registrační hodiny:
Pondělí 25. 4. 2022: 7:15 – 12:00, 17:00 – 19:00
Úterý 26.4. 2022:

7:30 - 17:00

Středa 27.4. 2022:

7:30 - 15:00

Čtvrtek 28. 4. 2022: 7:30 - 14:00
Pátek 29.4. 2022:

8:00 – 10:00

Kódy aplikace Sli.do pro dotazy a hlasování:
• 4. Den mladých intenzivistů: #cos2022-dmi

• Hlavní program - sál Rubín: #cos2022-rubin

• 19. Sympozium “Aktuality v dětské intenzivní péči”:
#cos2022-adip

• Hlavní program - sál Sapphire #cos2022-sapphire

• 9. PG kurz sester v intenzivní péči: #cos2022-sestry

• Hlavní program - sál Antracit #cos2022-antracit

• Hlavní program - sál Platinum: #cos2022-platinum
• Hlavní program - sál Gold:#cos2022-gold

Stravování:
Obědy pro účastníky s platnou registrací v daný den budou vydávány od 25. 4. 2022 do 29. 4. 2022 vždy od 12:00 do 14:00
v restauracích Veduta, Benada a dalších vyčleněných prostorách hotelu Clarion.
Káva s občerstvením bude podávána o přestávkách v sále Diamant, v předsálí, v restauraci Benada a před sálem Rubín
v časech uvedených v programu akce
Kontaktní informace:
Mgr. Petr Salomon, SANOPHARM CZ s.r.o., mail: p.salomon@sanopharm.cz, tel.: +420 775 578 478
Ing. Zdeněk Domáček, SANOPHARM CZ s.r.o., mail: zdenek.domacek@sanopharm.cz, tel.: +420 721 823 649
SPOLEČENSKÝ PROGRAM
Upozornění: Společenské večery nejsou součástí odborného programu a tedy ani registračního poplatku. Vstupenku
na společenský večer lze zakoupit online. O případném doprodeji vstupenek v průběhu konání Colours of Sepsis se
informujte na webu nebo na registračním místě v Clarion Congress Hotelu Ostrava.

Úterý 26. dubna 2022

Středa 27. dubna 2022

Čtvrtek 28. dubna 2022

Uvítací recepce 24. Colours of
Sepsis

Slavnostní otevření
24. Colours of Sepsis

Místo: sál Platinum, Clarion Congress
Hotel Ostrava

Místo: Rock and Roll Garage Club,
Ostrava – Martinov

Geografická přednáška
prof. P. Ševčíka: „Horami
severního Rumunska k hranicím
s Ukrajinou“

Zahájení: 20:00

Zahájení: 20:30

Program: Úvodní slovo, slavnostní
křest knihy „Ultrasonografie
v intenzivní a urgentní medicíně“

Program: Úvodní slovo, přivítání

Galavečer 24. Colours of Sepsis

Hudební vystoupení: Sto zvířat,
Rock&Roll Band Marcela
Woodmana

Zahájení: 20:00

HUDEBNÍ VYSTOUPENÍ: GALIA
BROTHERS, O5 & RADEČEK

Místo a čas: 18:00, sál Antracit
Místo: sál Platinum, Clarion Congress
Hotel Ostrava
Program: Úvodní slovo, slavnostní
křest knihy „Anesteziologie (nejen)
k atestaci“
Hudební vystoupení: Michal
Žáček (saxofon) a Mario
Šeparovič (kytara), LA Sunday

HYDROLYZOVANÁ 100% SYROVÁTKOVÁ BÍLKOVINA

s overenou tolerancí

Potraviny pro zvláštní výživu - potraviny pro zvláštní lékařské účely. Musí být podávány na základě doporučení
lékaře nebo kvaliﬁkovaného pracovníka v oblasti klinické výživy. Podávat pod lékařským dohledem.
Určeno výhradně pro odbornou veřejnost.
© 2022 Nestlé. Všechna práva vyhrazena. Pokud není uvedeno jinak, všechny obchodní značky jsou vlastnictvím
společnosti Société des Produits Nestlé SA, Avenue Nestlé 55, 1800 Vevey, Švýcarsko.

www.nestlehealthscience.cz

Pondělí, 25. 04. 2022 - dopolední program
SÁL RUBÍN

SÁL SILVER

SÁL PLATINUM

Obecný UZ v intenzivní
medicíně: Pokročilý kurz

4. Den mladých intenzivistů

Obecný UZ v intenzivní
medicíně: Základní TTE kurz

8:00 - 9:30

8:30 – 8:45

7:45 - 8:10

Úvod, zahájení kurzu

SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ

Úvod, zahájení kurzu

P. Ševčík (Ostrava), R. Kula (Ostrava),
Astapenko (Hradec Králové),
O. Jor (Ostrava), P. Sklienka (Ostrava)

F. Burša (Ostrava)

08:45 - 10:15

• Pozice ultrazvuku v intenzivní
medicíně, rozsah vyšetření,
informační zdroje

I. Blok
F. Burša (Ostrava)
TTE projekce - základní a pokročilé;
protokol vyšetření; EDEC
J. Pudich (Ostrava)
• TEE projekce - základní
• TEE - pozice v IM; indikace
a kontraindikace
9:30 - 9:45
PŘESTÁVKA NA KÁVU
9:45 - 11:30
II. Blok
M. Kocián (Olomouc)
• Systolická funkce levé komory
• Úvod do strain echokardiografie,
dyssynchronie kontrakcí

INTERAKTIVNÍ KAZUISTIKY I.
Předsedající: R. Kula (Ostrava), O. Jor
(Ostrava)
• Avatar
V. Vodička (Ostrava)
• Resuscitace v pronaci?
M. Kovář (Brno)
• Oběhové selhání u COVID-19
pacienta
M. Král (Olomouc)
• Bolest na hrudi na pohřbu
T. Grézl (Ostrava)
10:15 - 10:30

• Kazuistiky

Přestávka na kávu

11:30 - 12:30

10:30 – 12:00

PŘESTÁVKA NA OBĚD

INTERAKTIVNÍ KAZUISTIKY II.
Předsedající: M. Pauliny (Bratislava),
D. Astapenko (Hradec Králové)
• Motorkář
M. Bílská (Ústí nad Labem)
• Intenzivistický tanec s MDMA
N. Görnerová (Praha)

SÁL Sapphire

SÁL ANTRACIT

SÁL GOLD

I. Blok
J. Rodina (Ostrava)

8:10 - 8:50
• Základy ultrazvuku, základní
nastavení přístroje, typy přístrojů
8:50 - 9:30
J. Rodina (Ostrava)
• Kanylace cévního řečiště
• Praktický nácvik
9:30 - 9:45
PŘESTÁVKA NA KÁVU
9:45 - 10:45
II. Blok
T. Král (Ostrava)
• Základy duplexní sonografie cév UZ tepen, žil, tromboza a hodnocení
perfuze orgánů
• Kanylace cévního řečiště - praktická
část
10:45 - 11:30

• Komplikácie ťažkého úrazu
elektrickým prúdom
M. Stanislav (Bratislava)

J. Rodina (Ostrava), T. Král (Ostrava),
M. Bebej (Ostrava)

• COVID 19 - argumentem k přijetí
i odmítnutí pacienta
J. Hudec (Brno)

• Nastavení UZ, nácvik kanylací
na modelech a fantomech, tipy & triky

12:00 - 13:00

PŘESTÁVKA NA OBĚD

Přestávka na oběd

Praktická část

11:30 - 12:30

Pondělí, 25. 04. 2022 - odpolední program
SÁL RUBÍN

SÁL SILVER

SÁL PLATINUM

Obecný UZ v intenzivní
medicíně: Pokročilý kurz

4. Den mladých intenzivistů

Obecný UZ v intenzivní
medicíně: Základní TTE kurz

12:30 - 13:30

13:00 – 14:30

12:30 - 13:30

III. Blok

Výukové lekce – antibiotika
v intenzivní péči

III. Blok

Předsedající: V. Vodička (Ostrava),
E. Klabusayová (Brno)

• UZ dutiny břišní v IM

J. Pudich (Ostrava), F. Burša (Ostrava)
• Praktický nácvik TEE
na simulátorech
• Praktický nácvik projekcí
na figurantovi

• Z pohledu mikrobiologa
E. Krejčí (Ostrava)

SÁL Sapphire

SÁL ANTRACIT

SÁL GOLD

T. Jonszta (Ostrava)
• FAST u traumat, velké cévy, AAA,
orgány dutiny břišní, IAH

• Z pohledu farmakologa
K. Urbánek, (Olomouc)

13:30 - 14:45

• Z pohledu intenzivisty
P. Ševčík (Ostrava)

• UZ hlavy a krku, UZ měkkých tkání

IV. Blok

14:30 - 14:45

F. Burša (Ostrava)

Přestávka na kávu

• VExUS, hodnocení kongesce
a hyperhydratace

• Chlopenní vady - přístup
ke kvantifikaci vad

14:45 – 16:15

T. Jonszta (Ostrava), J. Rodina
(Ostrava), M. Bebej (Ostrava)

Antibiotika v intenzivní péči –
kazuistiky s panelovou diskuzí

• Praktický nácvik

Kazuistiky přednese: J. Sagan
(Ostrava)

14:45 - 15:00
PŘESTÁVKA NA KÁVU

Moderuje: O. Jor (Ostrava)

15:00 - 16:30

13:30 - 14:45
PŘESTÁVKA NA KÁVU
13:45 - 15:45

J. Pudich (Ostrava)
Vyšetření po plastikách či výměně
chlopně, kombinované vady
• Kazuistika
15:45 - 16:00

Panelisté:

PŘESTÁVKA NA KÁVU

E. Krejčí (Ostrava)

13:45 - 15:45
V. Blok
J. Pudich (Ostrava), F. Burša (Ostrava)
• Praktický výcvik TEE
na simulátorech
F. Burša (Ostrava)
• Kazuistiky, debata, téma dle výběru
17:00 - 18:30
VI. Blok
M. Miklošová, P. Hlava (Ostrava)

P. Ševčík (Ostrava)
D. Astapenko (Hradec Králové)

M. Kocián (Olomouc)
J. Rodina (Ostrava)

IV. Blok
J. Rodina (Ostrava)
• Základní TTE projekce

T. Pařízek (Ústí nad Labem)

M. Kocián (Olomouc), J. Rodina
(Ostrava), M. Bebej (Ostrava)

V. Vodička (Ostrava)

• Praktický nácvik na modelech

E. Klabusayová (Brno)
16:15 - 16:30
Přestávka na kávu

16:30 - 17:00
přestávka a příprava sálu
17:00 - 18:30

16:30 – 18:00

V. Blok

Pestré barvy intenzivní
medicíny – panelová diskuze

M. Miklošová, P. Hlava (Ostrava)

• Anatomický model srdce z pohledu
ECHO projekcí

Moderuje: V. Vodička. (Ostrava)

18:30

R. Kula (Ostrava)

Ukončení prvního dne kurzu

M. Pauliny (Bratislava)

Panelisté:

D. Astapenko (Hradec Králové)
M. Bílská (Ústí nad Labem)
O. Jor (Ostrava)
K. Netočná (Ostrava)

• Anatomický model srdce z pohledu
ECHO projekcí
18:30
ukončení prvního dne kurzu

Úterý, 26. 04. 2022 - dopolední program
SÁL RUBÍN

SÁL SILVER

SÁL PLATINUM

SÁL Sapphire

SÁL ANTRACIT

SÁL GOLD

19. Sympozium „Aktuality
v dětské intenzivní péči“

Obecný UZ v intenzivní
medicíně: Pokročilý kurz

9. POSTGRADUÁLNÍ KURZ SESTER
V INTENZIVNÍ PÉČI

Hlavní program

Hlavní program

Obecný UZ v intenzivní
medicíně: Základní TTE kurz

8:00 – 8:15

8:00 - 9:30

8:30 – 8:45

08:30 – 11:45

08:30 – 12:00

7:45 - 8:10

ÚVOD A ZAHÁJENÍ

Úvod, zahájení kurzu

ÚVOD – ZAHÁJENÍ

DOPOLEDNE S LEDVINAMI

F. Burša (Ostrava)

08:15 - 09:20

I. Blok

NOVÉ DOPORUČENÉ POSTUPY
V RESUSCITACI A ZVLÁDÁNÍ
KRITICKÝCH STAVŮ U DĚTÍ A PŘI
JEJICH VÝUCE

F. Burša (Ostrava)

08:45 - 10:30

Předsedající: B. Stibor (Austria),
J. Chvojka (Plzeň)

CO MÁM DĚLAT S TÍMTO
KARDIOLOGICKÝM PACIENTEM?

I. Blok

• TTE projekce - základní a pokročilé ;
protokol vyšetření ; EDEC

• Kardiologický pacient s raritní
diagnózou v intenzivní péči
M. Hutyra (Olomouc)

Předsedající: J. Djakow (Hořovice),
P. Štourač (Brno)

TEE projekce - základní

• Prevence kardiorespirační zástavy
a základní resuscitace
J. Djakow (Hořovice)

J. Pudich (Ostrava)
TEE - pozice v IM; indikce
a kontraindikce
9:30 - 9:45

• Postupy rozšířené resuscitace
a poresuscitační péče
P. Rozsíval (Ústí n. Orlicí)

PŘESTÁVKA NA KÁVU

• Iniciální přístup k vybraným
reverzibilním příčinám srdeční
zástavy a kritických stavů u dětí
M. Nowaková (Ostrava)

II. Blok

• Simulační výuka kritických stavů
a faktory ovlivňující její kvalitu
P. Štourač (Brno)

9:45 - 11:30
M. Kocián (Olomouc)
• Systolická funkce levé komory
• Úvod do strain echokardiografie,
dyssynchronie kontrakcí
• Kazuistiky

09:20 - 09:30

11:30 - 12:30

Přestávka na kávu

PŘESTÁVKA NA OBĚD

09:30 – 10:00
ELEKTRICKÁ IMPEDANČNÍ
TOMOGRAFIE U DĚTÍ
Electrical impedance tomography on
paediatric critical care: the magic and
the science.
P. Davies (Nottingham, UK)
10:00 - 10:10
Přestávka na kávu
10:10 – 11:45
”SURVIVING SEPSIS CAMPAIGN
INTERNATIONAL GUIDELINES FOR
THE MANAGEMENT OF SEPTIC
SHOCK AND SEPSIS-ASSOCIATED
ORGAN DYSFUNCTION (SA-MODS) IN
CHILDREN 2020” – PROČ SE K NĚMU
VRACET
Moderátor: M. Fedora (Brno)
• Je něco nového v doporučení aneb
proč se k němu vracet
M. Fedora (Brno)
• Long term outcome after pediatric
sepsis and after PICU
P. Dominik (Brno)
(aneb víme, jak dopadly dětí po sepsi
a po pobytu na ARK/JIP ?)
Round table: Praktické otázky
a doporučení pro dětskou sepsi a SAMODS
D. Raffaj, S. Nosáľ, V. Vobruba,
T. Zaoral, J. Fremuth, J. Köppl
12:15 - 13:15
Sympozium společnosti Thermofisher

BLOK I. Léčebné a diagnostické
postupy u pacientů v sepsi
Předsedající: R. Zoubková (Ostrava),
L. Kramářová (Praha)
• Velký význam malých ploch
T. Glac (Ostrava)
• ICU pohledem ústavního hygienika
L. Fedor (Olomouc)
• Antibiotika na JIP účinně a bezpečně
J. Rychlíčková (Brno)
• Výskyt multirezistentních kmenů
bakterií na KARIM FNO
Zelená (Ostrava)

08:30 – 10:25
BLOK I
• German Perspective
J. T. Kielstein (Germany)
• Austrian Perspective
B. Stibor (Austria)
• Slovak Perspective
V. Jankó (Bratislava)
• Czech Perspective – CVVHD Ci-Ca
J. Beneš (Ústí nad Labem)
10:25 – 10:45

• Fekální mikrobiální terapie - co byste
chtěli vědět...
P. Kohout (Praha), J. Vejmělka

Přestávka na kávu

10:30 - 10:45

• AKI u transplantovaných
L. Kielberger (Plzeň)

Přestávka na kávu
10:45 – 12:00
BLOK II. Eliminační metody
v intenzivní péči
Předsedající: J. Flajšingrová (Brno),
L. Kocourková (Praha)
• Ošetřovatelské zkušenosti se
systémem ADVOS - novou formou
multiorgánové podpory
D. Tadic (Baden, Rakousko)
• Eliminační metody, CytoSorb a naše
zkušenosti v CKTCH Brno
T. Hudosová, I. Smýkalová,
K. Sztefková (Brno)
• Intoxikace tisem
D. Jataganzidis (Drážďany,
Německo)
• Život naruby
M. Ondríková, V. Jandorová (Ostrava)
12:00 - 13:20
Přestávka na oběd

10:45 – 11:45
BLOK II

• Tekutiny, diuretika nebo vazopresor
u AKI
M. Harazim (Brno)
• Year in Review
J. Chvojka (Plzeň)

Úvod, zahájení kurzu
J. Rodina (Ostrava)

• Co kardiologové a kardiochirurgové
implantují do pacientů – a jak se
k tomu chovat
P. Kopřiva (Zlín)

• Pozice ultrazvuku v intenzivní
medicíně, rozsah vyšetření,
informační zdroje

Panelová diskuse: O. Klementová
(Olomouc), T. Gabrhelík (Zlín), P. Pavlík
(Brno), M. Stern (Praha)

• Základy ultrazvuku, základní
nastavení přístroje, typy přístrojů

8:10 - 8:50

8:50 - 9:30
J. Rodina (Ostrava)
• Kanylace cévního řečiště
• Praktický nácvik
9:30 - 9:45
PŘESTÁVKA NA KÁVU
9:45 - 10:45
II. Blok
9:45
T. Král (Ostrava)
• Základy duplexní sonografie cév UZ tepen, žil, tromboza a hodnocení
perfuze orgánů
• Kanylace cévního řečiště - praktická
část
10:45
J. Rodina (Ostrava), T. Král (Ostrava),
M. Bebej (Ostrava)
• Praktická část
• Nastavení UZ, nácvik kanylací
na modelech a fantomech,
tipy & triky
11:30 - 12:30
PŘESTÁVKA NA OBĚD

Úterý, 26. 04. 2022 - odpolední program
SÁL RUBÍN

SÁL SILVER

SÁL PLATINUM

SÁL Sapphire

SÁL ANTRACIT

SÁL GOLD

19. Sympozium „Aktuality
v dětské intenzivní péči“

Obecný UZ v intenzivní
medicíně: Pokročilý kurz

9. POSTGRADUÁLNÍ KURZ SESTER
V INTENZIVNÍ PÉČI

Hlavní program

WORKSHOP: „Challenges“
ve viskoelastických
metodách a krvácení

Obecný UZ v intenzivní
medicíně: Základní TTE kurz

13:30 - 14:20

12:30 - 13:30

13:20 - 14:40

13:30 – 15:30

13:30 – 17:45

12:30 - 13:30

ULTRAZVUK V DĚTSKÉ INTENZIVNÍ
PÉČI - OPRAVDU NUTNOST?

III. Blok

Blok III. Pacient s onemocněním
COVID-19 v intenzivní péči

IMUNOLOGIE V INTENZIVNÍ PÉČI

„Challenges“
ve viskoelastických metodách

III. Blok

13:30-13:50

• UZ dutiny břišní v IM

Rychlá rekapitulace viskoelastických
metod aneb základy během chvilky,
I. Zýková (Liberec)

• FAST u traumat, velké cévy, AAA,
orgány dutiny břišní, IAH

13:50 – 14:30

M. Kocián (Olomouc)

DOAC (NOAC) a viskoelastické
metody (a pár dalších rad k detekci
a managementu krvácení u pacientů
na DOAC a ostatní antikoagulační
terapii)

• UZ hlavy a krku, UZ měkkých tkání

I. Zýková (Liberec)

14:00 - 14:45

14:30-14:45

T. Jonszta (Ostrava), J. Rodina
(Ostrava), M. Bebej (Ostrava)

Předsedající: D. Raffaj (Nottingham),
J. Fremuth (Plzeň)
• Je ultrazvuk důležitější než fonedoskop?
D. Raffaj (Nottingham, UK)
• Ultrazvuk plic a procalcitonin aneb
co nám říká PROLUSP studie.
J. Fremuth (Plzeň)
• Ultrazvuk VCI při hodnocení tekutin
u dětí – může nám pomoci ?
T. Zaoral (Ostrava)
14:20 - 14:30

J. Pudich (Ostrava), F. Burša (Ostrava)
• Praktický nácvik TEE
na simulátorech
• Praktický nácvik projekcí
na figurantovi
13:30 - 13:45
PŘESTÁVKA NA KÁVU
13:45 - 15:45
IV. Blok
F. Burša (Ostrava)

Přestávka na kávu

• Chlopenní vady - přístup
ke kvantifikaci vad

14:30 - 16:20

J. Pudich (Ostrava)

ANALGOSEDACE V DĚTSKÉ
INTENZIVNÍ PÉČI - NĚCO NOVÉHO ?

• Vyšetření po plastikách či výměně
chlopně, kombinované vady

Předsedající: L. Hess (Praha),
M. Nowaková (Ostrava)

• Kazuistika

• Tipy a triky v analgosedaci
dospělých a dětí.
L. Hess (Praha)
• Nefarmakologické možnosti
analgezie a sedace.
S. Nosál’ (Martin)
• Dexmedetomidin a jeho využití
v dětské intenzivní péči.
J. Klučka (Brno)
• Ketamin a jeho využití v dětské
intenzivní péči.
I. Křikava (Brno)
• AnaConDa – první zkušenosti.
M. Nowaková (Ostrava)

15:45 - 16:00
PŘESTÁVKA NA KÁVU
16:00 - 17:00
V. Blok

4. Gravidita a Covid
S. Tomášová (Martin, Slovensko)
5. Prevence infekce krevního řečište
v době Covid 19 – update a pokračující
výzva pro naplnění standardů.
L. Syrovátková (Praha)
14:40 - 14:50
Přestávka na kávu
BLOK IV. Zajímavé kazuistiky

F. Burša (Ostrava)
• Kazuistiky, debata, téma dle výběru
17:00 - 18:30
VI. Blok
M. Miklošová, P. Hlava (Ostrava)

18:30

Předsedající: O. Černá (Praha),
O. Zapletal (Brno)

3. Transport pacienta na ECMO
s onemocněním Covid 19
M. Reinhardt (Drážďany, Německo)

• Praktický výcvik TEE
na simulátorech

16:20 - 16:30

”VARIA”

2. Mimoriadna situácia si vyžaduje
mimoriadne činy...
M. Matošová, N. Nagyová,
A. Gondová (Bánská Bystrica,
Slovensko)

14:50 - 16:00

• Anatomický model srdce z pohledu
ECHO projekcí

16:30 - 17:45

1. Výzvy a jejich zvládnutí na začátku
a v průběhu pandemie COVID -19
ve VFN KARIM ARO
R. Pucholtová, Z. Pražáková (Praha)

J. Pudich, F. Burša (Ostrava)

• Refraktérny status epilepticus a AnaConDa.
P. Davies (Nottingham)
Přestávka na kávu

Předsedající: T. Glac (Ostrava),
M. Matošová (Bánská Bystrica, Slovensko)

UKONČENÍ KURZU, PŘEDÁNÍ
CERTIFIKÁTŮ

Předsedající: B. Moravčík (Brno),
E. Lapčíková (Ostrava)
1. Kazuistika pacienta s Awake
Z. Kučerová, I. Dopirák, L. Čubíková
(Ostrava)
2. Kazuistika – orgánová podpora
matky po stanovení smrti mozkové
za účelem donošení plodu – právní
aspekty. B. Moravčík (Brno)
3. Život na intenzivní péči
E. Lapčíková, M. Hlávková (Ostrava)
4. Post-intensive care syndrome =
skrytý nepřítel
K. Křenková (Ostrava)
5. Zázraky se dějí
S. Madziová, K. Prčíková, L. Foltýsová
(Ostrava)

• Viskoelastické metody v dětské
intenzivní péči.
J. Jonáš (Praha)

16:00 - 16:15

• DOAC u dětí a trombosy v dětské
intenzivní péči.
O. Zapletal (Brno)

16:15 - 17:15

• Supraventrikulární tachykardie u dětí
– když Adenosin nestačí.
P. Kubuš (Praha)
• Zavicefta v dětské intenzivní péči
O. Černá (Praha)
18:00 - 19:00
Schůze výboru Sekce intenzivní
medicíny při České pediatrické
společnosti (místnost Beryl)

Přestávka na kávu
BLOK V. Soudně – znalecká
činnost v oboru organizace
a řízení zdravotnictví
Předsedající:
• Ústavně – znalecký posudek
s podtextem “Vypadalo to
jednoznačně. Nebylo.”
M. Šamaj (Olomouc)
17:15 - 17:45
Posterová sekce

Předsedající: M. Helán (Brno), R. Kula
(Ostrava)
• Imunitní reakce – úvodní teoretická
přednáška
M. Hortová Kohoutková (Brno)
• Imunitní systém v sepsi
J. Frič (Brno, Praha)
• Monitorace imunitního stavu
u septického pacienta
M. Průcha (Praha)
• Jak současná léčba septického šoku
ovlivňuje imunitní systém?
V. Šrámek (Brno)
• “Personalizing sepsis phenotypes preclinical and clinical evidence”
M. Osuchowski (Austria)
• Imunoterapie
M. Helán (Brno)
15:30 – 15:45
Přestávka na kávu
15:45 – 17:15
METABOLICKÁ PODPORA KRITICKY
NEMOCNÝCH
Blok připraven ve spolupráci se
Společnosti klinické výživy a intenzivní
metabolické péče.
Předsedající: P. Těšínký (Praha),
M. Káňová (Ostrava)
• Tukové emulze v intenzivní péči:
Co od nich očekávat a na co si dát
pozor
F. Novák (Praha)

Pacient na antiagregační terapii
I. Zýková (Liberec)
14:45 – 15:00

• Praktický nácvik
14:45 - 15:00
15:00 - 16:30

15:00– 15:30

J. Rodina (Ostrava)

Játra a viskoelastické metody:
od cirhozy k transplantaci
E. Kušíková (Banská Bystrica)

• Základní TTE projekce

15:30 – 16:15

• Praktický nácvik na modelech

Interaktivní klinické scénáře a analýza
viskoelastických křivek
I. Zýková (Liberec)

16:30 - 17:00

16:15 – 16:30
Přestávka na kávu

Co se během covidu odehrálo v oblasti
krvácení a viskoelastických metod
a nestihli jsme si přečíst?
I. Zýková (Liberec)

16:30 – 17:20

17:15-17:35

Přestávka na kávu

Co dělat, pokud se nám
ve viskoelastických metodách nedaří?
I. Zýková (Liberec)

17:30

17:35-17:45

SPECIÁLNÍ PŘEDNÁŠKA AČR

Diskuze

• Aktivní záloha Odboru biologické
ochrany AČR v Těchoníně.
M. Gozon (Těchonín)

• VExUS, hodnocení kongesce
a hyperhydratace

(a možnost vyzkoušet si ROTEM
a ClotPro)

• Metabolismus glukózy, inzulínová
resistence a regulace glykemie
V. Blaha (Hradec Králové)

Předsedající: J. Neiser (Ostrava)

J. Rodina (Ostrava)

PŘESTÁVKA NA KÁVU

(a možnost vyzkoušet si ROTEM
a ClotPro)

17:15 – 17:30

13:30 - 14:00

Přestávka na kávu

• Hyper- a hyponatrémie a věci
související: co je důležité
L. Sobotka (Hradec Králové)

• Kam jsme se posunuli v guidelines
pro nutrici v intenzivní péči?
P. Těšínský (Praha)

T. Jonszta (Ostrava)

17:45
UKONČENÍ KURZU, PŘEDÁNÍ
CERTIFIKÁTŮ

IV. Blok

M. Kocián (Olomouc), J. Rodina
(Ostrava), M. Bebej (Ostrava)

přestávka a příprava sálu
17:00 - 18:30
V. Blok
M. Miklošová, P. Hlava (Ostrava)
• Anatomický model srdce z pohledu
ECHO projekcí
18:30
UKONČENÍ KURZU, PŘEDÁNÍ
CERTIFIKÁTŮ

Středa, 27. 04. 2022 - dopolední program
SÁL RUBÍN

SÁL SILVER

SÁL PLATINUM

SÁL Sapphire

SÁL ANTRACIT

SÁL GOLD

19. Sympozium „Aktuality
v dětské intenzivní péči“

Workshop
Žilní kanylace v intenzivní
péči

9. POSTGRADUÁLNÍ KURZ SESTER
V INTENZIVNÍ PÉČI

Hlavní program

Hlavní program

Hlavní program

08:30 - 09:05

Úvodní teoretická část

08:30 - 10:30

08:30 – 09:45

10:30 - 11:15

10:30 – 11:30

PIMS-TS/MIS-C U DĚTÍ V ČR

08:30 - 08:45

BRATISLAVSKÝ BLOK PŘEDNÁŠEK

Představení Společnosti pro
porty a permanentní katétry
(SPPK)

ÚVODNÍ PŘEDNÁŠKA S PANELOVOU
DISKUSÍ

VÝUKOVÁ LEKCE

Předsedající: J. David (Praha),
I. Žídková (Ostrava)

WORKSHOP: Anestezie jako
součást perioperační
péče - aneb od historie
po současnost

• Syndrom tukového embolizmu
M. Kutěj (Ostrava)

Předsedající: Z. Vlček (Bratislava),
M. Paulíny (Bratislava)

• Rozsáhlý venózní infarkt mozku při
atypickém průběhu PIMS-TS
L. Koudelková (Brno)
• Ohlédnutí za PIMS-TS v České
republice
J. David (Praha)

J. Charvát (Praha)
08:45 - 09:05
Tunelizace žilních katétrů
V. Maňásek (Nový Jičín)

09:05 - 09:15

09:05 - 09:25

Přestávka na kávu

Navigace distálního konce
katétru v reálném čase

09:15 - 11:30
PALIATIVNÍ PÉČE U DĚTÍ SE
ZÁVAŽNOU ŽIVOT LIMITUJÍCÍ
ČI OHROŽUJÍCÍ DIAGNÓZOU
V KONTEXTU INTENZIVNÍ MEDICÍNY
A PÉČE V ZÁVĚRU ŽIVOTA

V. Chovanec (Hradec Králové)
09:25 - 09:45
Fixace katétrů
M. Douglas (Olomouc)

Předsedající: M. Exnerová (Praha),
J. Hřídel (Praha)

09:45 - 10:00

• Dětská paliativní péče v ČR
M. Exnerová (Praha)

Praktická část

PŘESTÁVKA NA KÁVU

• Neúčelná péče u dětských pacientů
J. Hřídel (Praha)

10:00 – 12:00

• Limitace péče v kontextu dětské
intezivní medicíny
J. Djakow (Hořovice)

Punkce pod UZV (PICC, CICC)
na fantomu – tipy a triky (výběr místa
punkce, orientace, navigace)

• Právní a etické aspekty péče
v závěru života u dětí
B. Steinlauf (Praha)

M. Kunderlík (Bratislava), M. Polák
(Mladá Boleslav), J. Köppl (Bratislava)

• Plán péče (advanced care planning)
- může dítě skutečně zemřít doma?
M. Exnerová (Praha)

UZV asistovaná kanylace centrálních
žil (výběr místa pro punkci, ukázka
na figurantovi, tunelizace katétrů)

12:15 - 13:30
PŘESTÁVKA NA OBĚD

Stanoviště 1

Stanoviště 2

J. Čutora (Banská Bystrica),
P. Michálek (Praha), V. Maňásek (Nový
Jičín)
Stanoviště 3
Navigační systémy pro umístění
distálního konce katétru (UZV, EKG,
echo, skia)
V. Chovanec (Hradec Králové), L. Daniš
(Olomouc), J. Kletečka (Plzeň)
Stanoviště 4
Převaz a proplach PICC a CVK (fixační
systémy, krytí, metoda proplachu)
M. Douglas (Olomouc), J. Kubešová
(Praha), I. Kociánová (Nový Jičín)
12:00
Ukončení a zhodnocení
workshopu, předání
certifikátů
Program připraven ve spolupráci se
Společností pro porty a permanentní
katétry SPPK
Podpora firem: Medisyner, Nimotech
12:00 - 13:30
PŘESTÁVKA NA OBĚD

R. Zoubková, K. Strážnická,
H. Mitáková, D. Streitová, P. Švec,
K. Slováková, H. Vavrlová, T. Hybšová
(Ostrava)
Program připraven ve spolupráci
s firmami B. Braun, Aspironix
10:45 - 12:00
WORKSHOP: Dechová
rehabilitace v intenzivní péči
I. Chwalková, M. Stodůlková, J. Šída
(Ostrava), A. Chmelařová (Praha),
T. Boček (Jičín)
Program připraven ve spolupráci
s firmou MR Diagnostic s.r.o.
12:00 - 13:30
Přestávka na oběd

Předsedající: J. Neiser (Ostrava),
O. Klementová (Olomouc), S. Nosáľ
(Martin), T. Gabrhelík (Zlín), J. Köppl
(Bratislava)

11:30 - 12:15
SETKÁNÍ S EXPERTY

• Colours of Sepsis – čo nás naučili
deti a čo dospelí
J. Köppl (Bratislava)

• Embolie plodovou vodou
D. Seidlová (Brno), R. Gerychová
(Brno)

09:45- 10:00

12:15 - 13:00

Přestávka na kávu

PŘESTÁVKA NA OBĚD

10:00 – 12:30
HOT TOPICS IN INTENSIVE CARE
Moderators: M. Matějovič (Pilsen,
Czech Republic), B. Stibor (Baden bei
Wien, Austria)
• Translational Medicine – changing
paradigm in medicine in Eastern
Europe
Z. Molnár (Budapest, Hungary)
• Pathophysiology of COVID-19
M. Osuchowski (Vienna, Austria)
• Ventilatory management of C–ARDS.
Lessons from the Pandemic
F.S. Sipmann (Madrid, Spain)
• Extracorporeal therapies for acute
COVID-19
J. T. Kielstein (Braunschweig,
Germany)
12:30 - 13:30
PŘESTÁVKA NA OBĚD

• Analgézia, sedácia a relaxácia
u kriticky chorých pacientov
s COVID-19
M. Paulíny (Bratislava)
• Pneumomediastinum u pacientov
s ARDS vyvolaným ochorením
COVID-19
A. Martonová, A.Yaghi, P. Lauček
(Brastislava)
• Postintubačné a posttrachestomické
tracheálne komplikácie u pacientov
so závažným priebehom infekcie
COVID-19
K. Tarabová, M. Lučenič, M. Janík
(Bratislava)
11:30 - 13:30
PŘESTÁVKA NA OBĚD

Středa, 27. 04. 2022 - odpolední program
sál rubín

sál silver

sál platinuM

sál sapphire

sál antraCit

sál GolD

19. syMpoZiuM „aktuality
v Dětské intenZivní péČi“

hlavní proGraM

9. postGraDuální kurZ sester
v intenZivní péČi

hlavní proGraM

hlavní proGraM

hlavní proGraM

13:30 - 15:15

13:30 – 14: 30

13:30 - 15:00

13:30 – 15:15

13:00 - 13:45

13:30 – 16:30

dětSká aneStezie

SYmpozium SpolečnoSti
Saegeling medizintechnik

WorkShop: rizika práce na Jip
(aneb 2 rokY S coVid 19)

peStré VrStVY chirurgie

Setkání S expertem

Program připraven ve spolupráci
se Sekcí intenzivní péče České
chirurgické společnosti ČLS JEP

• Vše kolem P-SILI

SacharidY V intenziVní péči –
pomocník nebo nepřítel

Předsedající: P. Kenderessy (Londýn),
M. Durila (Praha)
• State-of-art: Obturace při intubaci
u malých dětí pod 3kg - ano či ne?
P. Kenderessy (Londýn, UK)
• Epidurální vs celková anestezie
u otevřené pylorotomie
E. Klabusayová (Brno)
• Perioperační analgezie po TE
O. Jor (Ostrava)
• Rotem v perioperační péči u dětí
M. Durila (Praha)
• PBM u dětí – proč ne?
M. Ťoukálková (Brno)

T. Glac (Ostrava), T. Kovrzek a kol.
(Aesculap Akademie), Mgr. V. Zachová,
T. Čepelka, J. Toufarová, K. Dvořáková
Pracovní skupina Bezpečnost
personálu Aesculap Akademie
15:15 - 16:30
WorkShop: StaronoVé
zaJímaVoSti z urgentního
příJmu, aneb kdYŽ otázkY učí
P. Štěpánová, A. Otáhalová, M. Bijok
(Ostrava)
16:30 -17:45

• Protokol liečby periperačneho
krvácania u detí ako sučast‘ PBM
K. Lauková (Bratislava)

beSeda: práce mobilní
hoSpitalizační JednotkY
biologické ochranY těchonín

poSter

M. Hykel, M. Gozon (Těchonín)

PIMS a jeho komplikace, kazuistiky
G. Chramostová (DO, Kolín)
ukončení 19. SYmpozia
„aktualitY V dětSké intenziVní
péči“

ukončení 9. poStgraduálního
kurzu SeSter V intenziVní péči

Předsedající: I. Hanke (Hradec
Králové), J. Kočí (Hradec Králové)
• Aplikace plné krve u traumat?
J. Kočí (Hradec Králové)
• Strategie antikoagulační terapie
v perioperačním období
P. Šafránek, E. Havel (Hradec
Králové)
• Postcovidová plíce – kdy
intervenovat a kdy ne
I. Hanke, V. Koblížek, M. Skala, M.
Kopecký (Hradec Králové)
• Střevní ischemie u pacienta s COVID – 19
L. Urbánek (Brno)
• Perforace trávicího traktu u pacientů
s těžkým průběhem COVID- 19
R. Slováček, M. Filová, Z. Adamová
(Vsetín)
15:15 – 15:30
přeStáVka na káVu
15:30 – 17:00

hlavní proGraM

neurorehabilitace kritickY
nemocných V době pandemie
a po ní

15:30 – 17:00

Předsedající: R. Zajíček (Praha),
B. Bakalář (Praha),

hemodYnamika
Předsedající: J. Beneš (Plzeň),
P. Ošťádal (Praha)
• Funkční hemodynamická monitorace
– dnes a denně
J. Beneš (Plzeň)
• Restriktivní tekutinová resuscitace
P. Suk (Brno)
• Role nových parametrů afterloadu
k posouzení pressorické a tekutinové
potřeby
J. Zatloukal (Plzeň)
• Nové parametry kontraktility
(dPmax, dP/dt a další)
P. Ošťádal (Praha)
• Focused on transpulmonary
termodilution derived parameters
(EVLW, PVI etc.)
Z. Molnár (Hungary)

• Mozek všechno řídí - význam včasné mobilizace a stimulace v rámci fyzioterapie
M. Grunerová Lippertová, H. Zimermannová (Praha)
• Zapomenutý orgán: dysfunkce
mozku a slepota kůže
R. Zajíček (Praha)
• Imaginace pohybu a aktivace
mozkových center v průběhu funkční
proprioceptivní stimulace
F. Španiel (Praha)
• Prevence a terapie ICU-AW ve 21. století:
Iluzorní pohyby a virtuální realita
B. Bakalář (Praha)
17:00 – 17:15
přeStáVka na káVu
17:15 – 18:15
SlaVnoStní zaháJení colourS
of SepSiS
Hosté: J. Lata (Ostrava), R. Maďar
(Ostrava), J. Havrlant (Ostrava),
R. Záhorec (Bratislava), P. Ševčík
(Ostrava)
• Diagnóza a liečba sepsy
v rozvojových krajinách. Je všetko
čo je známe aj dostupné?
V. Krčméry (Bratislava)

• P. Sklienka (Ostrava)
14:00 - 14:45
SETKÁNÍ S EXPERTEM
• Vše kolem recruitment manévru
a PEEP
P. Sukeník (Bristol, UK)
15:00 - 15:45
Setkání S expertem
• Vše kolem protektivní ventilace
P. Dostál (Hradec Králové)
16:00 - 16:45
Setkání S expertY
• Vše kolem hyperkapnie
I. Sas (Brno), R. Gál (Brno)
17:00 - 17:45
pro-con diSkuSe

Program připraven ve spolupráci se
Společností klinické výživy a intenzivní
metabolické péče. Podpořeno
z edukačního grantu Fresenius Kabi
Moderátor: P. Kohout (Praha)
• Inzulinorezistence u kriticky
nemocných
M. Šenkyřík (Brno)
• Nutriční péče u diabetického
pacienta
P. Wohl (Praha)
• Komplikace diabetu v intenzivní péči
F. Novák (Praha)
• Těsná kontrola glykémie v intenzivní
péči
E. Havel (Hradec Králové)
• Neurologické a kardiologické
aspekty hypoglykémie
M. Káňová (Ostrava)

• CARDS je typické ARDS
Moderátor: P. Dostál (Hradec
Králové)

Kolik si můžeme dovolit sacharidů
u kriticky nemocných (Pro-Con
diskuze)

• PRO: J. Máca (Ostrava)
CON: M. Paulíny (Bratislava)

M. Matějovič (Plzeň)

L. Sobotka (Hradec Králové)
16:30 – 16:45
přeStáVka na káVu

Čtvrtek, 28. 04. 2022 - dopolední program
SÁL RUBÍN

SÁL SILVER

SÁL PLATINUM

SÁL Sapphire

SÁL ANTRACIT

SÁL GOLD

Hlavní program

HLAVNÍ PROGRAM

Hlavní program

Hlavní program

Hlavní program

Hlavní program

08:30 – 10:00

9:30 – 10:30

08:30 – 10:00

08:30 – 10:30

08:30 - 09:15

08:30 - 09:30

ANTIMYKOTIKA V INTENZIVNÍ PÉČI

Sympozium společnosti Cheirón

INTENZIVNÍ PÉČE V KARDIOLOGII

ČLOVÉK NA HRANICI
FYZIOLOGICKÝCH MOŽNOSTÍ

VÝUKOVÁ LEKCE

Sympozium společnosti MSD

Předsedající: M. Matějovič (Plzeň),
J. Maňák (Hradec Králové)

• M. Káňová (Ostrava)

Program je připraven ve spolupráci
s Českou odbornou společností
klinické farmacie ČLS JEP.
Moderátoři: J. Gregorová (Praha),
A. Linhartová (Praha)
• Candida glabrata v moči a pacient
v intenzivní péči
Invazivní aspergilóza u pacienta
s dysfunkcí GIT a AKI na IHD
10:00 – 10:15
Přestávka na kávu

Předsedající: M. Branny (Ostrava),
P. Folwarczny (Ostrava)
• Zásady péče o pacienta se srdeční
vadou dle nových doporučení ESC
D. Marek (Přerov)
• Katetrizační léčba chlopenních vad
v roce 2022
M. Branny (Ostrava)
• Diagnostika a léčba srdečního
selhání v roce 2022
J. Václavík (Ostrava)
10:00 – 10:30

• Kde leží limity lidské vytrvalosti, síly
a rychlosti?
J. Dostal (Praha)
• Co jsme netušili o metabolismu aneb
zpátky do lavic
A. Kroužecký (Plzeň)
• Tepelný stres – problém, nástroj
nebo obojí?
M. Matějovič (Plzeň)

Přestávka na kávu

• Člověk a nadmořská výška
J. Chvojka (Plzeň)

Předsedající: M. Otáhal (Praha),
P. Dostál (Hradec Králové),

10:30 – 12:00

• Člověk a hlubiny moře
J. Maňák (Hradec Králové)

• Advanced monitoring during
mechanical ventilation
F. Sipmann (Spain)

Předsedající: E. Kieslichová (Praha),
S. Fraňková (Praha)

10:15 – 12:00
VENTILAČNÍ PODPORA

• Recruitment nebo prevence
derecruitmentu?
P. Dostál (Hradec Králové)
• Polohování jako součást nastavení
umělé plicní ventilace
M. Otáhal (Praha)
• Real – time monitorace efektu
polohy na ventilaci
M. Mlček (Praha)
12:15 - 13:15
Sympozium společnosti Pfizer
13:15 - 13:30
PŘESTÁVKA NA OBĚD

JATERNÍ CIRHÓZA

• Dekompenzace jaterní cirhózy
V. Hejda (Plzeň)
• Jaterní cirhóza a infekce
J. Šperl (Praha)
• Jaterní cirhóza a alkohol
S. Fraňková (Praha)
• Operační výkon u pacientů s jaterní
cirhózou
E. Uchytilová (Praha)
• Selhání jater a rescue transplantace.
Kdy kontaktovat transplantační
centrum?
E. Kieslichová (Praha)
12:00 - 12:30
SYMPOZIUM SPOLEČNOSTI AOP
ORPHAN
12:30 - 13:30
PŘESTÁVKA NA OBĚD

10:30 – 10:45
Přestávka na kávu
10:45 – 12:30
KARDIOPULMONÁLNÍ RESUSCITACE
A URGENTNÍ MEDICÍNA
Program připraven ve spolupráci
s Českou resuscitační radou,
Společností urgentní medicíny
a medicíny katastrof ČLS JEP,
Slovenskou spoločnosťou urgentnej
medicíny a medicíny katastrof SLS
a Slovenskou resuscitačnou radou
Předsedající: A. Truhlář (Hradec
Králové), Š. Trenkler (Košice)
• RABBIT 2 aneb 2 roky s plnou krví
J. Kočí (Hradec Králové)
• Srdeční masáž je při traumatické
zástavě kontraindikovaná. Nebo ne?
A. Truhlář (Hradec Králové)
• Ultrasonograficky řízená
kardiopulmonální resuscitace
R. Škulec (Ústí nad Labem)
• Kvalita kompresií hrudníka ako
determinant prežitia
J. Kőppl (Bratislava)
• Prvá pomoc podľa odporúčaní ERC
2021
Š. Trenkler (Košice)
12:30 - 13:30
PŘESTÁVKA NA OBĚD

• PICS - Post-Intensive Care Syndrome

09:30 - 10:30

09:30 - 10:15

Sympozium společnosti
Alfasigma

VÝUKOVÁ LEKCE

10:30 - 11:30

• PICS - Persistent Inflammation,
Immunosuppression and Catabolism
Syndrome

Sympozium společnosti
Nutricia

• V. Dostálová (Hradec Králové)
10:30 - 11:15
SETKÁNÍ S EXPERTY
• NLR - Neutrophil-Lymphocyte Ratio
a jiné biomarkery monitorování
COVID-19
• R. Záhorec (Bratislava), M. Holub
(Praha)
11:30 - 12:15
SETKÁNÍ S EXPERTEM
• Klostridiová kolitida a nové
doporučené postupy
• J. Beneš (Praha), S. Polívková
(Praha)
12:15 - 13:30
PŘESTÁVKA NA OBĚD

11:30 – 12:30
Sympozium společnosti Abbott
Laboratories
12:30 - 13:30
PŘESTÁVKA NA OBĚD

čtvrtek, 28. 04. 2022 - odpolední program
sál rubín

sál silver

sál platinuM

sál sapphire

sál antraCit

sál GolD

hlavní proGraM

siMulaČní Workshop

hlavní proGraM

hlavní proGraM

hlavní proGraM

hlavní proGraM

13:30 – 15:30

13:30 - 17:45

13:30 – 15:00

13:30 – 15:30

13:00 - 13:45

13:30 – 14:30

dárce orgánŮ S neVratnou
záStaVou cirkulace

kolonizace, kontaminace
VS. ranná infekce - umíme to
odlišit?

coVid-19

Setkání S expertY

Program připraven ve spolupráci
s Českou společností intenzivní
medicíny ČLS JEP

• Glycocalyx a tekutinová resuscitace
D. Astapenko (Hradec Králové)

SYmpozium SpolečnoSti
freSeniuS kabi

Předsedající: E. Kieslichová (Praha),
E. Uchytilová (Praha)

Simulační WorkShop: praktický
protokol hYpo/hYpernatremií
S monitorací hemodYnamikY
V neurointenziVní péči.

• Dárce s nevratnou zástavou
cirkulace: úvod do problematiky
E. Kieslichová (Praha)

PŘEDNÁŠEJÍCÍ: V. Špatenková,
M. Halačová (Praha), M. Trojáček
(Liberec)

• Dárcovství orgánů od dárce
s nevratnou zástavou cirkulace:
situace v ČR a ve světě. Úskalí
zavedení programu do klinické praxe
E. Pokorná (Praha)

• Přehled základních pojmů a vztahů
sodného a vodního hospodářství.

• Identifikace možného dárce pro DCD
program, přechod na paliativní péči
a stanovení nevratné srdeční zástavy
M. Schmidt (Praha)
• Specifika odběru orgánů od DCD,
úloha mimotělní perfuze
T. Marada (Praha)
• Výsledky transplantací ledvin
od DCD
J. Slatinská (Praha)
• Na co se připravit při rozhovoru
s příbuznými potenciálního dárce
orgánů
T. Brožek (Praha)
15:30 – 15:45
přeStáVka na káVu
15:45 – 17:45
Význam kValitY Spánku na icu
Předsedající: I. Čundrle, ml. (Brno),
M. Káňová (Ostrava)
• Cirkadiální rytmus na ICU
M. Parma (Ostrava)
• Cirkadiální rytmus a oběhová
stabilita
I. Čundrle, ml. (Brno)
• Architektonika spánku na ICU
O. Jor (Ostrava)
• Vliv kvality spánku na imunitní
systém
T. Pařízek (Ústí nad Labem)
• Vliv kvality spánku na výživu
M. Káňová (Ostrava)

• Praktické klinické dovednosti
u hypo/hypernatrémií, včetně
lékových interakcí a inkompatibilit
vznikajících v průběhu minerálové
substituce.
• Stručné interaktivní klinické
kazuistiky, na kterých bude
prezentován význam renálních
funkčních parametrů v diferenciální
diagnostice hypo/hypernatrémií

Předsedající: H. Lahoda Brodská
(Praha), V. Adámková (Praha)
• Infekce u popálených pacientů – je
pozdě na hlasitou hudbu…
R. Zajíček (Praha)
• Dokáží biomarkery odlišit
u popáleného pacienta rannou
infekci?
H. Lahoda Brodská (Praha)
• Kolonizace, kontaminace vs ranná
infekce u sternotomií
M. Nižnanský (Praha)
• Kolonizace, kontaminace vs ranná
infekce z pohledu mikrobiologa
V. Adámková (Praha)

• Simulátor SimMan se simulací
hemodynamických parametrů

15:00 – 15:15

Akce je pořádána Neurointenzivní
sekcí ČSIM ČLS JEP, www.ncsim.cz

15:15 – 17:00

Podpora firem: Edwards Lifesciences
Czech Republic s.r.o

přeStáVka na káVu
antibiotická léčba u pacientŮ
S těŽkým/kritickým prŮběhem
coVid-19
Předsedající: M. Kolář (Olomouc),
L. Doubravská (Olomouc)
• Problematika antibiotické léčby
u COVID-19
M. Kolář (Olomouc)
• Bakteriální rezistence v kovidové
době
M. Htoutou Sedláková (Olomouc)
• Výskyt CDI u kritických fází
COVID-19
K. Bogdanová (Olomouc)
• Bakteriální superinfekce u pacientů
s kritickým průběhem COVID-19
L. Doubravská (Olomouc)

Předsedající: J. Máca (Ostrava),
J. Firment (Košice)

14:00 - 14:45
Setkání S expertem

• Hranice úspěšnosti umělé plicní
ventilace u COVID-19
V. Šrámek (Brno)

• Anabolická rezistence - Jak ji poznat
a co s ní lze dělat?
M. Šenkyřík (Brno)

• Obezita jako rizikový faktor
u těžkých forem COVID-19?
E. Svobodová (Praha)

15:00 - 15:45

• ECMO a COVID–19: Realita
vs. očekávání
F. Mošna (Praha)

Setkání S expertem
• Tekutinová terapie na ICU
B. Stibor (Baden bei Wien)
16:00 - 16:45

• Výsledky pacientů s COVID–19
vyžadujících péči v ČR
V. Černý (Ústí nad Labem), L. Dušek
(Brno)

VýukoVá lekce

• Klinický doporučený postup pro
léčbu COVID–19 – v čem je užitečný
a v čem nám nepomůže
V. Černý (Ústí nad Labem)

17:00 - 17:45

• JIP je prokletě slané prostředí
V. Vodička (Ostrava)
Setkání S expertem

15:30 – 15:45

• Indikátory kvality v oblasti
intenzívnej medicíny
J. Firment (Košice)

přeStáVka na káVu

18:00

15:45 – 17:45

geografická přednáška

urgentní příJem Stokrát Jinak
Předsedající: J. Bílek (Ostrava),
J. Šeblová (Kladno), V. Kutěj
(Olomouc)
• Každý má svůj příběh aneb osoby
bez přístřeší v systému urgentní
péče
J. Šeblová (Kladno, Praha)
• Využití expektačních lůžek
na urgentním příjmu krajské
nemocnice
M. Pisár, T. Filipec (Zlín)
• Úskalí dětského traumatu
R. Ječmínková, V. Ječmínek,
V. Procházka (Ostrava)
• “Zemřít pro krásu”
K. Dostálová, H. Fiala (Olomouc)
• Přístup k hematologickému
pacientovi se sepsí na urgentním
příjmu
M. Cermanová (Hradec Králové)
• Organizace příjmu a ošetření
polytraumatizovaného pacienta:
Urgentní příjem traumacentra
vs ROLE 2B HKIA
L. Korbel (Brno), T. Z. Jirák
(Chrudim)
17:45 – 18:00
přeStáVka na káVu
18:00 – 19:45
poSteroVá Sekce

• Horami severního Rumunska
k hranicím s Ukrajinou
P. Ševčík (Ostrava)

14:30 – 15:30
SYmpozium SpolečnoSti cSl
behring
15:30 - 16:30
SYmpozium SpolečnoSti
medtronic
16:30 - 17:30
SYmpozium SpolečnoSti
beckman coulter

Pátek, 29. 04. 2022 - dopolední program
SÁL RUBÍN

SÁL PLATINUM

SÁL Sapphire

SÁL ANTRACIT

SÁL GOLD

Hlavní program

Hlavní program

Hlavní program

Hlavní program

Hlavní program

08:30 – 11:30

08:30 – 12:15

08:30 – 10:10

08:30 - 09:15

08:30 - 10:00

WORKSHOP – JAK JEDNODUŠE
NEMÍT „DIFFICULT DAY“

DOPOLEDNE S CNS

BIOCHEMIE V INTENZIVNÍ PÉČI
– INTERPRETACE BĚŽNÝCH
VYŠETŘENÍ TROCHU JINAK

VÝUKOVÁ LEKCE

SLIBNÉ TERAPEUTICKÉ INTERVENCE
U COVID-19 PNEUMONIE

Předsedající: A. Jabor (Praha),
J. Franeková (Praha)

• M. Bílená (Ostrava), T. Ekrtová
(Ostrava)

Workshop je připraven ve spolupráci
s portálem AKUTNĚ.CZ [ISSN 1803179X]
Předsedající: M. Otáhal (Praha),
P. Štourač (Brno)
• Proč se opakovat? Protože
opakování je matka moudrosti
a zručnosti
M. Otáhal (Praha)
• Predikce obtížného zajištění
dýchacích cest, možnosti
a algoritmy. Možnosti řešení (ne)
očekávané DAM - Videolaryngoskop
a jiné hračky
I. Křikava (Brno)
• Když to nejde jinak - fibrooptická
intubace
T. Brožek (Praha)
• Supraglotické zajištění dýchacích
cest - laryngeální maska
L. Šindelář (Praha)
• Infraglotické zajištění dýchacích cest
- koniotomie, BACT
M. Otáhal (Praha)
• Intraoseální přístup
J. Kubalová (Brno)
Po teoretické části bude následovat
praktický nácvik jednotlivých
dovedností na modelech.

SÁL SILVER

Předsedající: P. Hon (Ostrava),
J. Neiser (Ostrava)
08:30 – 10:00
BLOK I
• Autoimunní encefalitidy
v neurointeintenzivní péči
H. Nohejlová (Praha)

• Co může přinést přechod
od troponinu T k troponinu I?
A. Jabor (Praha)

Gastroparéza a střevní paralýza – jak
jim předejít a jak je ovlivnit

09:30 - 10:15
SETKÁNÍ S EXPERTY

• Neuroinfekce
D. Bartková (Ostrava)

• Kontinuální monitorování glukózy:
pohled diabetologa
B. Hagerf (Praha)

• Je albumín nejlepší?
A. Gebhardtová (Bratislava),
L. Polakovičová (Bratislava)

• Cévní mozkové příhody jako
komplikace kritického stavu
I. Šarbochová (Praha)

• Kontinuální monitorování glukózy:
pohled intenzivisty
M. Protuš (Praha)

10:30 - 11:15

10:00 – 10:15
Přestávka na kávu
BLOK II
• Monitoring kraniocerebrálních
poranění
J. Neiser (Ostrava)
• Kraniocerebrální poranění – terapie
z pohledu neurochirurga
L. Krška (Ostrava)
• Kraniocerebrální poranění - terapie
z pohledu intenzivisty
O. Hrdý (Brno)

Předsedající: K. Galková (Nitra), R. Kula
(Ostrava)
• Betablokátory
• R. Kula (Ostrava)
• Nebulizovaný heparin
• K. Galková (Nitra)
• Surfactant
• Š. Krbila (Nové Zámky)
• Acetylcystein

SETKÁNÍ S EXPERTEM

• S. Nosáľ (Martin)

• Poučné kazuistiky z laboratoře:
i takto může vypadat laboratorní
nález
A. Jabor (Praha), J. Franeková
(Praha)

• Covidem-19 indukované změny
metabolismu
J. Kozánek (Považská Bystrica)

10:00 - 10:15

10:10 – 10:30

• Jaterní poškození asociované
s pobytem na ICU
K. Hajnovič (Nové Zámky)

Přestávka na kávu
10:30 – 12:15
NOVINKY V BEZKREVNÍ MEDICÍNĚ
Program připraven ve spolupráci
s Českou společností bezkrevní
medicíny
Předsedající: D. Seidlová (Brno),
B. Stibor (Baden bei Wien, Austria)
• Účelná hemoterapie v léčbě ŽOK
H. Lejdarová (Brno)
• Colours of anaemia: Black & White
Black - D. Seidlová (Brno)
• White - H. Antoni (Brno)
Jak je to s používáním železa
u kriticky nemocných?
B. Stibor (Austria)

11:30 - 12:15
VÝUKOVÁ LEKCE

Přestávka na kávu
10:15 - 12:00
ŽILNÍ VSTUPY A INTENZIVISTA
Program je připraven ve spolupráci se
Společností pro porty a permanentní
katétry SPPK
Předsedající: J. Charvát (Praha),
V. Maňásek (Nový Jičín)
• Doporučení WoCoVA k zavádění
centrálních žilních katétrů
J. Charvát (Praha)
• Kanylace u kriticky nemocného
ventilovaného pacienta
P. Michálek (Praha)
• Co by měl vědět anesteziolog
a intenzivista o střednědobých
a dlouhodobých vstupech
M. Polák (Mladá Boleslav),
M. Douglas (Olomouc)
• Problematika dětských venózních
vstupů na JIP v kostce
J. Čutora (Banská Bystrica)
• Fenomén PWO (“persistent
withdrawal occlusion“) aneb „když
nejde aspirovat“
V. Maňásek (Nový Jičín)

posterová sekce

postery v ráMCi hlavního proGraMu
Colours oF sepsis

postery v ráMCi 9. postGraDuálního kurZu
sester v intenZivní péČi

• Specifický zánět plic, neopomenutelné riziko i v době
covidové pandemie.
M. Bronec, M. Machava, D. Čermáková, P. Kohout (Praha)

• Císařský řez u pacientky s Covid 19 léčené ECMO
S. Krzemińska, E. Ostrowska, A. Kostka, A. Borodzicz
(Wroclav, Polsko)

• ICIS (Intensive Care Infection Score) nový marker sepse
O. Hrazdilová, H. Spáčilová, R. Wagner (Brno)

• Postoj sestier a pôrodných asistentiek na Slovensku
k očkovaniu proti COVID-19
M. Laurinc, M. Čakloš, L. Kober, H. Gondárová-Vyhničková
(Bratislava, Slovensko)

• Zdroj sepse nenalezen
M. Laga, S. Rajníčková (Uherské Hradiště)
• Plicní mukormykóza jako komplikace Covid-19 pneumonie
T. Řezáč, P. Lysková, M. Kopecká, R. Zazula (Praha, Ústí
nad Labem)
• Myristic Acid Serum Levels and Their Significance for
Diagnosis of Systemic Inflammatory Response, Sepsis,
and Bacteraemia.
R. Zazula, M. Moravec, F. Pehal, T. Nejtek, M. Protuš and
M. Müller (Praha)
• PIMS a jeho komplikace, kazuistiky
G. Chramostová (DO, Kolín)
Postery budou diskutovány a vyhodnoceny ve čtvrtek
28. 4. 2022, 18:00 - 19:45, v sálu Sapphire. Vítězný poster
bude finančně odměněn.

• Bazální stimulace u pacienta s onemocněním Covid-19
L. Cyrusová, P. Kučerová (Ostrava)
• Intenzivní rehabilitace u pacientky s roztroušenou
sklerózou po transpantaci kmenových buněk.
K. Dorčáková, K. Horáková, K. Hašová (Ostrava)
• Zavedení a ošetřování PICC katetrů na onkologické klinice
E. Hajnová - Fukasová, M. Zezuláková (Ostrava)
• Zavedení a ošetřování PORT katétrů na onkologické
klinice
E. Hajnová - Fukasová, M. Zezuláková (Ostrava)
• Spokojenost pacientů po totální endoprotéze kyčelního
kloubu s metodou pacientem kontrolované analgezie
R. Zoubková (Ostrava)
• Transplantace versus COVID-19
P. Švec (Ostrava)
Postery budou diskutovány a vyhodnoceny v úterý
26. 4. 2022, 17:15 - 17:45, v sálu Rubín.

program ﬁremních sympozií
Úterý 26.4.

středa 27. 4.

Čtvrtek 28.4.

Čtvrtek 28.4.

Čtvrtek 28.4.

Čtvrtek 28.4.

rubín

GolD

GolD

GolD

platinuM

GolD

12:15 - 13:15

11:45 – 13:00

8:30 – 9:30

10:30 – 11:30

12:00 – 12:30

14:30 – 15:30

SYmpozium SpolečnoSti
thermofiSher
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• Postavení PCT mezi ostatními
biomarkery sepse
V. Šrámek (Brno)

• Jak umělá inteligence pomáhá
k přesnější detekci nálezů
v zobrazovacích metodách
D. Kvak, M. Misař (carebot)

Trefa do černého – modulární protein
pro přesně cílenou proteinovou
intervenci

• Potřebujeme lepší betablokátor
(Landiolol)?
T. Janota (Praha)

• Podpora koagulace u život
ohrožujícího krvácení – update 2022
Úvod a cíle sympozia
V. Černý (Praha)

• Využitie PCT v pediatrickej
intenzívnej medicíne
D. Somolai, Martin (Slovensko),
spoluautor: M. Jeseňák, Martin
(Slovensko)

• Enterální výživa kriticky nemocných
dětí
P. Heinige (Praha)
• Strategie enterální výživy u akutní
pankreatitidy
P. Kohout (Praha)

silver
13:30 – 14:30
SYmpozium SpolečnoSti
Saegeling medizintechnik

8:30 - 9:00
Anesteziologie a antibiotická léčba:
Novinky v oboru & správné postupy
• Úspěch tkví maličkostech:
Navázání na úspěšný webinář
z listopadu 2021 o sugammadexu
(Bridion®).
T. Vymazal (Praha)
9:00 – 9:30

• Kumulace proteinových deficitů
v intenzivní péči – možnosti
intervence cestou enterální výživy?
(20 min)
R. Kula (Ostrava)

Role účinné látky ceftolozan/
tazobaktam a imipenem+cilastatin/
relebaktam v antibiotickém
stewardshipu

• Nutrison Protein Shot - modulární
protein pro přesně cílenou
proteinovou intervenci (10 min)
M. Tomečka

• Postavení léčivého přípravku
Zerbaxa® a Recarbrio® na trhu
V. Adámková (Praha)

• Použití Nutrisonu Protein Shot
v intenzivní péči (10 min)
K. Bezděk

GolD

• Nutrison Protein Shot
u proteindependentního pacienta
s PEG (10 min)
A.Spálený

9:30 – 10:30
SYmpozium SpolečnoSti
alfaSigma
• Inhalační Anestezie AnaConda/
SedaConda - proč, jak a kdy ? (EN)
P. Sackey (Solna, Sweden)

GolD
16:45 – 17:45
SYmpozium SpolečnoSti polYmed
medical cz

GolD
11:30 – 12:30
SYmpozium SpolečnoSti abbott
laboratorieS

• Zkušenosti s používáním inhalační
anestezie AnaConda z praxe
• Workshop aplikace inhalační
anestezie
M. Nowaková (Ostrava)

Moderátor: R. Kula (Ostrava)

rubín
12:15 - 13:15
SYmpozium SpolečnoSti pfizer

• Závěr sympozia
V. Černý (Ústí nad Labem)
• Co přinesl Covid-19 nového
v managementu invazivních mykóz?
N. Mallátová (České Budějovice)
• Co přinesl Covid-19 nového
v managementu bakteriálních
infekcí?
O. Nyč (Praha)

SYmpozium SpolečnoSti cheirÓn

• Cross contamination during
flexible bronchoskopy - latest
recommendations
M. Sander Sørensen (Copenhagen,
Denmark)

SYmpozium SpolečnoSti
medtronic

• Proporcionálně asistovaná ventilace
- dýchejte více přirozeně
J. Traczyk, Medtronic

GolD
• „Patient centred approach“ –
Enterální výživa pacientům na míru
• Jak dosáhnout individuálních cílů
v EV
T. Gabrhelík (Zlín)
• EV a optimalizace mikrobioty
pacienta
J. Vejmelka (Praha)

16:30 – 17:30
Předsedající: J. Beneš (Praha)
• Flukloxacilin – nová alternativa
v protistafylokokové léčbě
J. Beneš (Praha)

SYmpozium SpolečnoSti
beckmann coulter

• Stafylokokové bakteriémie a přínos
infektologického konzília
S. Arientová (Praha)
• Použití flukloxacilinu v praxi –
kazuistiky
S. Polívková (Kolín)

• #950
A. Gřunděl, K. Michalík

15:30 – 16:30

13:30 – 14:30

• Kreatinfosfát – teorie a praxe
R. Kula (Ostrava)

9:30 – 10:30

GolD

GolD

Neoton se vrací

silver

• Transfuze a trombocyty – update
2022
K. Vaníčková (Praha)
• Fibrinogen a antifibrinolytika –
update 2022
V. Černý (Ústí nad Labem)

SYmpozium SpolečnoSti
freSeniuS kabi

• Klinické zkušenosti s Neotonem
M. Sluková (Košice)

• Plazma a PCC – update 2022
J. Bláha (Praha)

• Debata o biomarkerech sepse
na krev
Moderátor: R. Kula (Ostrava)
Přednášející: M. Matějovič (Plzeň),
A. Jabor (Praha)

SAFETY
CONCEPT
UŽIVATELSKY
KOMFORTNÍ
MAXIMÁLNĚ
BEZPEČNÝ

INFUZNÍ
TERAPIE

KOMPLEXNÍ
A FLEXIBILNÍ

OMNI

Eliminace CO2 během CRRT*
HEMOADSORPCE*

Space

plus

CRRT až na 96 hodin*
HEMOPERFUZE* s využitím kapslí
společnosti Jafron Biomedical Co., Ltd.

Pokročilý. Nadčasový. Digitální.
INTUITIVNÍ UŽIVATELSKÉ ROZHRANÍ
INOVATIVNÍ APLIKACE,
KTERÉ PODPORUJÍ BEZPEČNOU A EFEKTIVNÍ TERAPII
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OnlineSuiteplus CHRÁNÍ VELMI CITLIVÉ IT PROSTŘEDÍ NEMOCNICE
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Spaceplus Perfusor® je zdravotnický prostředek. Jedná se o přenosný
lineární dávkovač, který se používá v kombinaci se schválenými
stříkačkami a příslušenstvím. Přístroj je určen k použití u dospělých,
dětí a novorozenců pro přerušované nebo kontinuální podávání
parenterálních nebo enterálních tekutin, léčiv, krve a krevních
produktů klinicky schválenými cestami podání. Těmito cestami podání
jsou cesty intravenózní, intraarteriální, podkožní, epidurální a enterální. Kvalifikovaný lékařský odborník musí na základě technických
údajů přístroje schválit přístroj jako vhodný pro předpis dané infuze
a cestu podání. Spaceplus Perfusor® je určen k použití vyškoleným
zdravotnickým pracovníkům ve zdravotnických zařízeních, v prostředí
ambulantní a domácí péče i v lékařských situacích při pozemní a letecké dopravě (sanitky, letecké ambulance s pevnými i točivými
křídly). Použití zařízení Spaceplus Perfusor® závisí na podmínkách
prostředí uvedených v technických údajích. Podmínky skladování jsou

uvedeny v technických údajích. Kontraindikace jsou dány kontraindikacemi podávaného léčivého přípravku. Použití dávkovače Spaceplus Perfusor® nemá žádné implicitní kontraindikace. Výše zmíněný
zdravotnický prostředek smí používat pouze vyškolený personál.
Školení o používání tohoto zařízení musí poskytnout osoba pověřená
společností B. Braun. Před použitím zdravotnického prostředku z generace Spaceplus si přečtěte bezpečnostní pokyny a návod k použití
nechte vždy uložený v blízkosti organizačního systému. Veškeré
závažné incidenty, ke kterým v souvislosti s tímto výrobkem dojde,
je nutné oznámit společnosti B. Braun a příslušnému orgánu v zemi,
kde se výrobek používá.
Spaceplus Infusomat® je zdravotnický prostředek. Jedná se
o přenosnou volumetrickou infuzní pumpu, která se používá v kombinaci se schválenými infuzními linkami a příslušenstvím. Přístroj je

určen k použití u dospělých, dětí a novorozenců pro přerušované
nebo kontinuální podávání parenterálních nebo enterálních tekutin,
léčiv, krve a krevních produktů klinicky schválenými cestami podání. Těmito cestami podání jsou cesty intravenózní, intraarteriální,
podkožní, epidurální a enterální. Kvalifikovaný lékařský odborník
musí na základě technických údajů přístroje schválit přístroj jako
vhodný pro předpis dané infuze a cestu podání. Spaceplus Infusomat® je určen k použití vyškoleným zdravotnickým pracovníkům
ve zdravotnických zařízeních, v prostředí ambulantní a domácí
péče i v lékařských situacích při pozemní a letecké dopravě (sanitky, letecké ambulance s pevnými i točivými křídly). Uživatel musí
být pro používání zařízení vyškolen. Použití zařízení Spaceplus Infusomat® závisí na podmínkách prostředí uvedených v technických
údajích. Podmínky skladování jsou uvedeny v technických údajích.
Kontraindikace jsou dány kontraindikacemi podávaného léčivého

přípravku. Použití zařízení Spaceplus Infusomat® nemá žádné implicitní kontraindikace. Výše zmíněný zdravotnický prostředek smí
používat pouze vyškolený personál. Školení o používání tohoto
zařízení musí poskytnout osoba pověřená společností B. Braun. Před
použitím zdravotnického prostředku z generace Spaceplus si přečtěte
bezpečnostní pokyny a návod k použití nechte vždy uložený v blízkosti organizačního systému. Veškeré závažné incidenty, ke kterým
v souvislosti s tímto výrobkem dojde, je nutné oznámit společnosti
B. Braun a příslušnému orgánu v zemi, kde se výrobek používá. Výrobcem tohoto zdravotnického prostředku je B. Braun Melsungen AG se
sídlem na adrese Carl-Braun-Straße 1, 34212 Melsungen, Německo.
Před použitím si prosím pečlivě přečtěte návod k použití, neboť
tento obsahuje informace o rizicích spojených s používáním zdravotnického prostředku a další důležité informace.

OMNI je zdravotnický prostředek pro dialyzační léčbu, jež je určený k provádění kontinuální očisty krve a léčebné výměnné plazmaferézy s odebráním
plazmy. V kombinaci s jednorázovými sety OMNIset® je určen pro pacienty
trpící akutním poškozením ledvin (AKI), převodněním a/nebo intoxikací, kteří
potřebují kontinuální očistu krve. Před použitím se důkladně seznamte s návodem k obsluze přístroje OMNI a všemi souvisejícími lékařskými zařízeními
a produkty. Používáte-li sety OMNIset® Plus CRRT 1.6 nebo OMNIset®
ECCO2R CRRT 1.6, seznamte se také s návodem k obsluze dalších lékařských
zařízení či produktů. Účel použití: Přístroj OMNI v kombinaci s jednorázovými
sety OMNIset® pro léčebnou výměnnou plazmaferézu (TPE) je určen pro pacienty trpící různými nemocemi, kde je indikována léčebná výměnná plazmaferéza. Určení uživatelé: Obsluha přístroje je určena odbornému zdravotnickému personálu. Přístroj smí používat pouze pracovníci, kteří byli proškoleni, jak
přístroj správně a bezpečně používat. Za výběr vhodného typu ošetření, metody ošetření a typu antikoagulace a také vhodných roztoků (dialyzační, substituční, citrátový a kalciový při akutní očistě krve a substituční roztok plazmy
při léčebné výměnné plazmaferéze) odpovídá na základě klinických poznatků,
znaků a stavu pacienta službu konající lékař. Kontraindikace použití přístroje
OMNI: Kontraindikace připisované přístroji nejsou u kontinuální očisty krve /
léčebné výměnné plazmaferézy známy. Kontraindikace kontinuální očisty krve
a léčebné výměnné plazmaferézy: Známá hypersenzitivita na používaný materiál/produkty (u léčebné výměnné plazmaferézy včetně substitučního roztoku plazmy) a/nebo případně stav pacienta (klinické aspekty, nekontrolovatelné koagulační anomálie apod.). Kontraindikace lokální citrátové
antikoagulace (RCA): Lokální citrátová antikoagulace (RCA) je zcela kontraindikována u pacientů, u kterých jsou známy vážné poruchy metabolismu citrátu způsobené hromaděním citrátu. Hromadění citrátu může potenciálně vést
k úmrtí. Lokální citrátová antikoagulace (RCA) je kontraindikována u pacientů
se zhoršenou metabolizací citrátu a následným rizikem hromadění citrátu
způsobenými oběhovým selháním, selháním/ onemocněním jater a/nebo intoxikací určitými látkami (např. biguanidy [metformin], cyklosporin, paracetamol, trichloretylen nebo propofol) snižujícími oxidační metabolismus a u laktátové acidózy. U lokální citrátové antikoagulace (RCA) je nutné bedlivě
sledovat případný výskyt známek hromadění citrátu. Za rozhodnutí, zda lze
u pacientů se zhoršenou funkcí jater použít lokální citrátovou antikoagulaci
(RCA) v závislosti na stupni poškození a riziku hromadění citrátu nese odpo-

vědnost lékař. Lokální citrátovou antikoagulaci (RCA) lze použít na zodpovědnost lékaře s tím, že je nutné velmi pozorně sledovat případný výskyt známek
hromadění citrátu. Kontraindikace heparinové antikoagulace: Známá heparinem indukovaná trombocytopenie (HIT) a hypersenzitivita. Kontraindikace
substitučních roztoků plazmy (TPE): Seznamte se s návodem k použití příslušného substitučního roztoku plazmy. Prostředí pro určené použití: Přístroj
OMNI a jeho součásti sloužící ke kontinuální očistě krve se smí používat
pouze na jednotkách intenzivní péče nebo za přísných podmínek monitorování pacienta. Přístroj OMNI a jeho součásti sloužící k léčebné výměnné plazmaferéze se smí používat pouze v nemocnicích nebo zdravotních střediscích
s obdobně přísnými podmínkami monitorování pacienta. K dispozici musí být
nouzová léčiva pro zvládnutí možných vedlejších účinků ošetření. Populace
pacientů: Přístroj OMNI je určen k použití u pacientů s minimální tělesnou
hmotností 30 kg a maximálně 280 kg. Přístroj není určen pro novorozence!
U těhotných žen a kojících matek je nutné přístroj OMNI v kombinaci s jednorázovými sety OMNIset® používat s velkou obezřetností. Při výběru ošetření je lékař zodpovědný za to, že zohlední charakteristiky pacienta, jako např.
stav oběhové soustavy, hemodynamickou stabilitu, výskyt dalších onemocnění, toleranci k ošetření, tělesnou velikost a hmotnost, stav objemu tekutin
a krve, riziko krvácení apod., a také klinické požadavky. Zvolte vhodnou konfiguraci jednorázového setu OMNIset® (typ membrány pro kontinuální očistu
krve nebo léčebnou výměnnou plazmaferézu) a velikost membrány. Pečlivě
posuďte rizika způsobená objemem mimotělní krve (obzvláště u pacientů
s nízkou tělesnou hmotností). Lokální citrátová antikoagulace (RCA) vyžaduje
pro svoji regulaci přísné monitorování elektrolytů a acidobazického stavu. Při
předepisování lokální citrátové antikoagulace (RCA) pacientům s narušeným
metabolismem citrátu je nutné dbát maximální obezřetnosti. Potenciální rizika všech ošetření: Ztráta krve způsobená výměnou mimotělního okruhu. Ta
může být vyvolána srážením krve v mimotělním okruhu nebo tím, že přístroj
přejde do bezpečného stavu. Odpojení venózního přístupu pacienta doprovázené rychlou a velkou ztrátou krve vedoucí k závažnému úrazu, onemocnění
a smrti. Hemolýza způsobená transportem krve krevními linkami, a to včetně
hemofiltru/plazmafiltru a bodů připojení. Vedlejší účinky související s přístrojem OMNI: Vedlejší účinky připisované přístroji nejsou u kontinuální očisty
krve / léčebné výměnné plazmaferézy známy. Hypersenzitivní reakce na ošetření: Neznámé hypersenzitivní reakce na materiál/produkt použitý při konti-

nuální očistě krve nebo léčebné výměnné plazmaferéze: např. anafylaktické
(s potenciálem šoku a smrti) nebo anafylaktoidní reakce na filtr. Hypersenzitivní reakce mohou způsobit mírné, až závažné příznaky a symptomy včetně:
malátnosti, nevolnosti, bolesti hlavy, svědění, návalů horka, kopřivky, periferního a obličejového otoku, angioedému, erytému, oční hyperémie, brnění
v ústech a čelisti, horečky, leukopenie, hemolýzy, anémie, hypotenze, hypertenze, tachykardie, arytmie, dušnosti, sípání, astmatické reakce, bronchospasmu, kongesce na hrudi, intradialytické plicní hypertenze, snížené koncentrace
kyslíku a/nebo respirační zástavy, hemokoncentrace, křečí, bezvědomí, chronického systémového zánětu nízkého stupně, aktivace komplementu a imunitní dysregulace. Dojde-li k výskytu hypersenzitivní reakce, kontinuální očista krve nebo léčebná výměnná plazmaferéza musí být zastavena a musí být
nasazena agresivní léčba anafylaxe. Krev z mimotělního systému se nesmí
vracet pacientovi. Pacienti s anamnézou hypersenzitivních reakcí nebo pacienti, jejichž anamnéza vykazuje vysokou citlivost a alergie na různé látky,
musí být během ošetření pozorně monitorováni. Vedlejší účinky související
s ošetřením – kontinuální očista krve: hypotenze, hypovolemie, závrať, svalové křeče, nevolnost, zvracení, hypertenze, převodněnost, hypervolemie – arytmie, náhlá smrt, infarkt myokardu, perikarditida, perikardiální efuze/tamponáda, – poruchy acidobazické rovnováhy, poruchy a posuny elektrolytů (sodík,
chlorid, draslík, vápník, hořčík, fosfát, acetátová glukóza a další podle použitých koncentrátů), – horečka, infekce, sepse, komplikace u vpichu cévního
přístupu, – antikoagulační dávka zvyšuje riziko krvácení, tvorbu trombu /
srážení trombu se sníženou účinností dialýzy, ztrátu krve. Nežádoucí účinky,
jako je hypertenze, hypotenze, mohou být spojeny s hypervolemií nebo hypovolemií a obvykle je lze zmírnit nebo jim zabránit pečlivým řízením tekutin
pacienta, elektrolytické a acidobazické rovnováhy, průtoku krve a rychlosti
ultrafiltrace. Vedlejší účinky lokální citrátové antikoagulace (RCA) u kontinuální očisty krve: Neznámé riziko hromadění citrátu. Hromadění citrátu může
způsobit vážnou acidózu a hypokalcemii a je potenciálně smrtelné! Hromadění citrátu je život ohrožující stav, který je nutné neprodleně zjistit. V takovém
případě je nutné zastavit lokální citrátovou antikoagulaci (RCA). U lokální citrátové antikoagulace (RCA) je nutné bedlivě sledovat případný výskyt známek hromadění citrátu. Při použití lokální citrátové antikoagulace (RCA) je
nutné před zahájením ošetření i během něj bedlivě monitorovat stav elektrolytů a acidobazickou rovnováhu. Citrát způsobuje narušení metabolické aci-

dobazické rovnováhy (acidóza, alkalóza), systémovou hypokalcemii a hyperkalcemii, hypomagnezemii, hypernatremii, hyponatremii, hromadění citrátu
a související klinické příznaky. Nadměrné podávání citrátu vzhledem k vyrovnávacím požadavkům vede k nadměrnému hromadění citrátu a metabolické
alkalóze. U metabolické acidózy způsobené jinak, než citrátem může být pro
vyrovnání nebo vyvážení acidózy podávání citrátu nedostatečné. Vedlejší
účinky systémové antikoagulace: Riziko krvácení, ztráty krve, riziko tvorby
trombů/sraženin v mimotělním oběhu s nedostatečnou antikoagulací, způsobující sníženou účinnost dialýzy u kontinuální očisty krve / snížený odběr
plazmových komponent u léčebné výměnné plazmaferézy (TPE). Vedlejší účinky heparinové antikoagulace: Neznámá heparinem indukovaná trombocytopenie (HIT) a hypersenzitivita. Vedlejší účinky absence antikoagulace: Absence
antikoagulace zvyšuje riziko sraženin v mimotělním okruhu a ztráty krve,
snížení účinnosti dialýzy u kontinuální očisty krve, snížení odběru plazmových
komponent u léčebné výměnné plazmaferézy způsobené sraženými vlákny
a riziko hemolýzy kvůli zvýšenému smykovému namáhání. Vedlejší účinky
související s ošetřením – léčebná výměnná plazmaferéza: Snížení neselektivního odběru plazmaproteinů, jako jsou imunoglobuliny, pro- a protizánětlivé
mediátory a komplementární faktory, nachlazení, horečka, riziko infekcí, sepse. Snížení neselektivního odběru pro – antikoagulačních faktorů, obzvláště
snížení fibrinogenu, zvýšení rizika krvácení, ztráty krve, tvorby lokálních trombů, sraženiny v mimotělním okruhu apod. – Hypotenze, nevolnost, zvracení,
synkopa, bolest břicha, bolest zad, poškození orgánů, hypertenze. – Změny
onkotického tlaku, riziko tvorby edému, změny viskozity krve kvůli zhoršenému mikrooběhu. – Změny koncentrací elektrolytů a acidobazického stavu
zejména v závislosti na substitučním roztoku plazmy, svalové křeče, brnění,
arytmie, asystolie. – Záchvaty, křeče, epilepsie. – Anémie, hemolýza, ztráta
krevních destiček. – Vedlejší účinky související s cévním přístupem pacienta
(např. hematom na místě vpichu, infekce). Výrobcem tohoto zdravotnického
prostředku je B. Braun Avitum AG se sídlem na adrese Schwarzenberger Weg
73-79, 34212 Melsungen, Německo.
Před použitím si prosím pečlivě přečtěte návod k použití, neboť tento
obsahuje informace o rizicích spojených s používáním zdravotnického prostředku a další důležité informace.
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Pro použití registrovanými lékaři,
nemocnicemi nebo v laboratoři.
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ID NOW COVID-19
™

M O L E C U L A R . I N M I N U T E S ™.
DETEKCE
S A R S - C O V-2
BĚHEM 13 MINUT
NEBO I DŘÍVE1

14.5 cm

20.7 cm

19.4 cm

KLÍČOVÉ VLASTNOSTI A VÝHODY
• Výsledky dostupné do 13 minut nebo i dříve1
• Technologie izotermické amplifikace nukleových kyselin
• Navrženo pro testování pacienta na různých místech
• Skladování při pokojové teplotě (sadu skladujte
při 2-30 °C)
• Není vyžadována žádná biologická bezpečnostní ochrana

• Různé typy vzorků zahrnují výtěry z nosu,
krku a nosohltanu
• Bez obav z biologického nebezpečí pro zdravotnické
pracovníky při testování a likvidaci kazet
• Usnadňuje efektivní péči o pacienty
• Chřipka A/B, RSV, Strep A

CHCETE-LI VĚDĚT VÍCE O ID NOW™ COVID-19, ZAVOLEJTE NÁM NA 00420 296 328 333
NEBO NÁM NAPIŠTE E-MAIL NA
HTTPS://WWW.GLOBALPOINTOFCARE.ABBOTT/CS/ABOUT.HTML
NAVŠTIVTE GLOBALPOINTOFCARE.ABBOTT
Výrobky nejsou dostupné ve všech zemích.
Další požadavky na provozní prostředí naleznete v uživatelské příručce přístroje ID NOW.
1. Interní klinická data v evidenci.
© 2022 Abbott. Všechna práva vyhrazena. Všechny uvedené ochranné známky jsou ochrannými známkami společností ze skupiny
Abbott nebo jejich příslušných vlastníků. Veškeré fotografie slouží pouze k ilustračním účelům.
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Anesteziologický systém A9

Smart.

Nejmodernější technologie umožňují intuitivní
a bezpečné řízení anesteziologických výkonů.
• Kapacitní dotyková obrazovka

Predictive decision support.

s flexibilním úhlem natáčení 360 stupňů

Innovation.

• Elektronické průtokoměry
pro bezpečné ovládání
• Přesné elektronické odpařovače
• Plně integrovaný dýchací okruh

The Acumen Hypotension Prediction Index software enables
you to gain insight into potential hypotensive events before
they impact your patients. Delivering proactive clinical decisions.
Learn more at Edwards.com/gb/HPI
For professional use. For a listing of indications, contraindications, precautions, warnings, and potential adverse events,
please refer to the Instructions for Use (consult eifu.edwards.com where applicable).
Edwards devices placed on the European market meeting the essential requirements referred to in Article 3
of the Medical Device Directive 93/42/EEC bear the CE marking of conformity
Edwards, Edwards Lifesciences, the stylized E logo, Acumen, Acumen HPI, HPI and Hypotension Prediction Index are trademarks
of Edwards Lifesciences Corporation or its affiliates. All other trademarks are the property of their respective owners.
© 2022 Edwards Lifesciences Corporation. All rights reserved. PP--EU-2917 v1.0
Edwards Lifesciences • Route de l’Etraz 70, 1260 Nyon, Switzerland • edwards.com

CHEIRÓN a.s., Provozovna: Republikánská 45, 312 00 Plzeň
tel.: 377 590 422 (obch. odd.), fax: 377 590 435
e-mail: obchod@cheiron.eu, www.cheiron.eu
Regionální kanceláře: PRAHA mobil: 721 836 986, mobil: 702 267 797
PLZEŇ mobil: 602 642 294, ČESKÉ BUDĚJOVICE mobil: 602 642 291, OSTRAVA mobil: 601 395 447
HRADEC KRÁLOVÉ mobil: 602 149 179, BRNO mobil: 725 714 941

Rychlá kontrola srdeční frekvence
s kardioprotektivním účinkem1

Limitovaný účinek na krevní tlak a inotropii3,6
Příznivý bezpečnostní profil pro pacienty
s renálními a hepatálními komorbiditami1,4

Možno podávat s opatrností u pacientů
s bronchokonstrikcí na rozdíl od jiných
neselektivních betablokátorů1,5

Nejvyšší
kardioselektivita
ß1:ß2
255:11,5

Zkrácená informace o léčivém přípravku: Rapibloc 300 mg prášek pro infuzní roztok. Jedna injekční lahvička obsahuje landiololi hydrochloridi 300 mg, což odpovídá landiololum 280 mg. Po rekonstituci jeden ml obsahuje landiololi
hydrochloridi 6 mg. Rapibloc nesmí být podáván bez rekonstituce. Terapeutické indikace: Supraventrikulární tachykardie a pro rychlou kontrolu komorové frekvence u pacientů s fibrilací síní nebo flutterem síní v perioperačním
a pooperačním stavu nebo za jiných okolností, kdy je žádoucí krátkodobá kontrola komorové frekvence krátkodobě působícím agens. Nekompenzační sinusová tachykardie, pokud si podle úsudku lékaře vyžaduje rychlá srdeční frekvence
specifickou intervenci. Landiolol není určen k léčbě chronických stavů. Davkování a způsob podání: Landiolol je určen k intravenóznímu podání, kvalifikovaným zdravotníkem a titrace dávky je individuální. Obvykle zahájena infuzní
rychlostí 10–40 mikrogramů/kg/min, čímž je dosaženo účinku způsobujícího snížení srdeční frekvence během 10–20 min. Pokud je vyžadován rychlý nástup účinku snížení srdeční frekvence (do 2 až 4 min), lze zvážit nasycovací dávku
100 mikrogramů/kg/min po dobu 1 min s následnou kontinuální intravenózní infuzí 10–40 mikrogramů/kg/min. U pacientů se srdeční dysfunkcí se mají používat nižší dávky. Udržovací dávka se může po omezenou dobu zvýšit až na
80 mikrogramů/kg/min, pokud to kardiovaskulární stav pacienta vyžaduje a umožňuje a není překročena maximální denní doporučená dávka, což je (landiolol hydrochlorid 57,6 mg/kg/den na základě 40 mikrogramů/ kg/min a maximální
dobou trvání infuze 24 hodin). Konverzní vzorec pro kontinuální intravenózní infuzi (mikrogramy/kg/min na ml/h (Rapibloc 300 mg/50 ml = 6 mg/ml): Cílová dávka (mikrogramy/kg/min) x tělesná hmotnost (kg)/100 = infuzní rychlost (ml/h).
(Přehledná tabulka úplné SPC). Volitelné podání bolusu u hemodynamicky stabilních pacientů: Konverzní vzorec ze 100 mikrogramů/kg/min na ml/h (Rapibloc 300 mg/50 ml = 6 mg/ml). Infuzní rychlost nasycovací dávky (ml/h) po dobu
1 minuty = tělesná hmotnost (kg). V případě nežádoucích účinků má být dávka landiololu snížena nebo je třeba infuzi přerušit a pacienti mají dostat příslušnou lékařskou péči. V případě hypotenze a bradykardie je možné podávání
landiololu obnovit v nižší dávce poté, co se krevní tlak nebo srdeční frekvence vrátily na přijatelnou úroveň. U pacientů s nízkým systolickým krevním tlakem je při úpravě dávky a během udržovací infuze nutná zvláštní opatrnost. Přechod
na alternativní léky: Po dosažení požadované kontroly srdeční frekvence a stabilního klinického stavu může být pacient převeden na alternativní léčivé přípravky (jako jsou perorální antiarytmika). Dávkování landiololu může být sníženo
a postupně přerušeno. Zvláštní skupiny pacientů: Starší pacienti (≥ 65 let) a pacienti s poruchou funkce ledvin nevyžadují úpravu dávkování, landiolol se má používat s opatrností u pacientů s poruchou funkcí ledvin. U pacientů se všemi
stupni poruchy funkce jater se doporučuje opatrné dávkování počínaje nejnižší dávkou. Srdeční dysfunkce. U pacientů s poruchou funkce levé komory (LVEF <40%, CI<2,5l/min/m2, NYHA 3–4), po kardiochirurgické operaci, během
ischémie nebo při septických stavech, byly pro dosažení kontroly srdeční frekvence používány nízké dávky (1–10 μg/kg/min, zvyšující se postupně za důkladného sledování krevního tlaku. Pediatrická populace. Bezpečnost a účinnost
landiololu u dětí ve věku 0 až 18 let nebyla dosud stanovena. Způsob podání: Rapibloc musí být před podáním rekonstituován a použit ihned po otevření, nesmí být mísen s jinými léčivými přípravky s výjimkou roztoků používaných
k rekonstituci. Landiolol má být podáván intravenózně přes centrální infuzi nebo periferní infuzi a nemá být podáván pomocí stejné infuze s jinými léčivými přípravky. U landiololu se na rozdíl od jiných beta-blokátorů neobjevuje tachykardie
jako reakce na náhlé ukončení podávání po 24 hodinách kontinuální infuze. Nicméně, pacienti mají být pečlivě sledováni, pokud má být podávání landiololu přerušeno. Kontraindikace: hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli
pomocnou látku, těžká bradykardie (puls méně než 50 tepů za minutu), Sick sinus syndrom, těžké poruchy vodivosti atrioventrikulárního (AV) uzlu (bez kardiostimulátoru): AV blokáda 2. nebo 3. stupně, kardiogenní šok, těžká hypotenze,
dekompenzované srdeční selhávání, pokud je považované za nesouvisející s arytmií, plicní hypertenze, neléčený feochromocytom, akutní astmatický záchvat, těžká, nekontrolovaná metabolická acidóza. Zvláštní upozornění: Landiolol
má být používán s opatrností u diabetiků nebo v případě hypoglykémie. Doporučuje se průběžně monitorovat krevní tlak a EKG u všech pacientů. Beta-blokátorům je třeba se vyhnout u pacientů se syndromem preexcitace v kombinaci
s fibrilací síní – riziko fibrilace komor. Současné podávání landiololu s verapamilem nebo diltiazemem u pacientů s abnormalitami atrioventrikulárního vedení se nedoporučuje. Beta-blokátory mohou zvýšit počet a trvání anginózních
záchvatů u pacientů s Prinzmetalovou anginou, neselektivní beta-blokátory se nedoporučují, u selektivních je třeba dbát zvýšené opatrnosti. S opatrností u pacientů s (preexistujícím) srdečním selháním, nebo pokud je pacient
hemodynamicky nestabilní nebo užívá jiné léky, které snižují periferní resistenci, komorové plnění, kontraktilitu myokardu nebo šíření elektrického impulzu v myokardu. Při prvních známkách nebo příznacích dalšího zhoršování se nemá
dávka zvýšit, pokud je to nezbytné má být podávání landiololu přerušeno. Beta blokátory mají být používány u pacientů s feochromocytomem s velkou opatrností a pouze po předchozí léčbě blokátory alfa-receptorů. Pacienti
s bronchospastickým onemocněním by zpravidla neměli dostávat beta-blokátory, landiolol může být s opatrností u těchto pacientů používán. V případě bronchospasmu musí být infuze okamžitě ukončena, a pokud je to nutné, je třeba
podat beta-2 agonistu. U pacientů s poruchami periferního oběhu podávat landiolol s velkou opatrností. Beta-blokátory mohou zvýšit jak citlivost vůči alergenům, tak i závažnost anafylaktických reakcí. Pacienti užívající beta-blokátory
nemusí reagovat na obvyklé dávky epinefrinu, používané k léčbě anafylaktické reakce. Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce: Antagonisté vápníku, jako jsou deriváty dihydropyridinu (například nifedipin), mohou
zvýšit riziko hypotenze. Podávání landiololu je třeba opatrně titrovat při současném podávání s verapamilem, diltiazemem, antiarytmiky první třídy, amiodaronem nebo přípravky na bázi náprstníku. Landiolol nemá být používán současně
s verapamilem nebo diltiazemem u pacientů s abnormalitami atrioventrikulárního vedení. Současné užívání landiololu a inzulínu nebo perorálních antidiabetik může ovlivnit účinek na snižování hladiny cukru v krvi. Anesteziolog má být
informován, že pacient dostává kromě landiololu i beta-blokátory. Kombinace landiololu s gangliovými blokátory může zvýšit hypotenzní účinek. NSAID mohou snížit hypotenzní účinky beta-blokátorů. Zvláštní opatrnosti je třeba při
současném používání floktafeninu nebo amisulpridu s beta-blokátory. Současné podávání landiololu s tricyklickými antidepresivy, barbituráty a fenothiaziny nebo antihypertenzivy může zvýšit účinek na snižování krevního tlaku. Když se
sympatomimetika, která působí jako agonisté betaadrenergních receptorů, podávají současně s landiololem, mohou působit proti jeho účinkům. Přípravky způsobující snížení hladiny katecholaminů (např. reserpin, klonidin, dexmedetomidin)
mohou mít při současném podávání s beta-blokátory zesilující účinek. Současné používání klonidinu a beta-blokátorů zvyšuje riziko „rebound“ hypertenze. V průběhu infuze landiololu podáván intravenózně heparin u pacientů
podstupujících kardiovaskulární operaci, došlo k 50% poklesu hladiny landiololu v plazmě. Fertilita, těhotenství a kojení: Podávání landiololu v těhotenství se z preventivních důvodů nedoporučuje. Pokud se považuje léčba landiololem
za nezbytnou, je třeba monitorovat uteroplacentární průtok krve a růst plodu. Novorozenec musí být pečlivě monitorován. Riziko pro kojené dítě nelze vyloučit. Na základě posouzení prospěšnosti kojení pro dítě a prospěšnosti léčby pro
matku je nutno rozhodnout, zda přerušit kojení nebo ukončit/ přerušit podávání landiololu. Nebylo prokázáno, že by měl landiolol vliv na plodnost. Nežádoucí účinky: Nejčastěji pozorovaným nežádoucím účinkem landiololu byla hypotenze
a bradykardie. Podezření na nežádoucí účinky hlaste na adresu: Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek. Seznam pomocných látek: Mannitol (E421),
roztok hydroxidu sodného (k úpravě pH). Doba použitelnosti: 3 roky. Chemická a fyzikální stabilita před použitím po rekonstituci byla prokázána po dobu 24 hodin při teplotě 25 °C. Z mikrobiologického hlediska má být přípravek použit
okamžitě. Zvláštní opatření pro uchovávání: přípravek nevyžaduje. Držitel rozhodnutí o registraci: Amomed Pharma GmbH Leopold-Ungar-Platz 2, 1190 Vídeň, Rakousko. Registrační číslo: 58/487/14-C. Datum revize textu:
15. 9. 2021. Léčivý přípravek je během hospitalizace hrazen z veřejného zdravotního pojištění. Výdej léčivého přípravku je vázán na lékařský předpis. Dříve, než přípravek předepíšete, seznamte se s úplným souhrnem údajů o přípravku.
Vysvětlivky: SVT – Supraventrikulární tachykardie, FiS – Fibrilace síní
Literatura: 1. SPC Rapibloc® 300 mg prášek pro infuzní roztok: Datum revize textu: 15.7 2021 2. Hindriks G., et al. 2020 ESC Guidelines for the diagnosis and management of atrial fibrillation developed in collaboration with the European Association of Cardio-Thoracic Surgery (EACTS). European
Heart Journal (2020) 00, 1-126. 3. Shibata et al. Direct Effects of Esmolol and Landiolol on Cardiac Function, Coronary Vasoactivity, and Ventricular Electrophysiology in Guinea-Pig Hearts. J Pharmacol Sci 118, 255 – 265 (2012). 4. Yokoyama H. (2016) Stabilization in Off-Pump Coronary Artety
Bypass. Springer Tokyo Heidelberg New York Dordrecht London © Springer Japan. 5. European Heart Journal Supplements (2018) 20 (Supplement A), A1-A24. 6. Krumpl G., et al.: Bolus application of landiolol and esmolol: comparison of the pharmacokinetic and pharmacodynamic profiles in a
healthy caucasian group. Eur J Clin Pharmacol 2017;73: 417-428.
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Mimořádně rychlá kontrola komorové frekvence u pacientů se SVT a FiS
1. linie léčby u pacientů s kardiální dysfunkcí2
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Více než 30 let s Vámi

Trefa do černého
Dávka proteinu, která nemine cíl
představujeme vám novinku na trhu
nutrison Protein shot: modulární
dávku proteinu navrženou pro
proteindependentní pacienty.

11 g

proteinu

45
kcal
energie

Promedica patří mezi nejvýznamnější české firmy v oblasti distribuce
a logistiky ve zdravotnictví. Společnost vznikla v roce 1991 a od začátku
staví výhradně na českém kapitálu. Jsme spolehlivým partnerem lékařům,
zdravotníkům a dodavatelům v České republice. Naší vizí je pomáhat
zdravotníkům lépe pečovat o pacienty, přinášet inovace do zdravotnictví
a neustále zvyšovat standard a kvalitu oboru.

40
ml
kelímek
www.promedica-praha.cz

distribuce v čr:
Danone a.s., v parku 2294/2
148 00 praha 4 – chodov
infolinka: 800 110 001
www.e.nutricia.cz

nutrison Protein shot je potravina pro zvláštní výživu – potravina pro zvláštní lékařské účely. Je
určen pro řízenou dietní výživu při podvýživě související s nemocí u sondou živených pacientů se
zvýšenými nároky na příjem bílkovin. musí být užíván pod dohledem lékaře. materiál je určen pouze
pro odbornou veřejnost – není určen pro pacienty ani širokou veřejnost.
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Zkrácený souhrn údajů o přípravku: Název přípravku: Neoton Phlebo 1 g prášek a rozpouštědlo pro infuzní roztok. Složení: fosfocreatinum dinatricum 1 g, přípravek obsahuje 180 mg sodíku v jedné
injekční lahvičce. Indikace: K léčbě poruch metabolismu myokardu za ischemických stavů. K ochraně srdečního svalu při kardiochirurgických výkonech, jako přídavek do kardioplegických roztoků.
Dávkování a způsob podání: Akutní poruchy metabolismu myokardu za ischemických stavů: aplikujte v dávce 2 g i.v. jako bolus, následně za 2 hodiny v dávce 6–8 g formou pomalé intravenózní
infuze (4 g/h) a dále 2krát denně 2 g formou i.v. infuze trvající 45–60 minut po dobu 3–5 dnů. Léčbu je třeba zahájit co nejdříve. Chronické poruchy metabolismu myokardu za ischemických stavů:
aplikujte v dávce 1 g formou i.v. infuze trvající 30–45 minut 1–2krát denně po dobu 7–14 dní. Kardiochirurgie: Při operacích v mimotělním oběhu se přípravek přidává do kardioplegických roztoků
v koncentraci 10 mmol/l, což odpovídá dávce 3 g/l roztoku. Neoton Phlebo je určen k intravenóznímu podání. Kontraindikace: Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku
uvedenou v bodě 6.1. Podávání přípravku ve vysokých dávkách (5–10 g/den) je kontraindikováno u pacientů s chronickou renální insuficiencí. Interakce: Interakce s jinými léky nejsou známy.
Nežádoucí účinky: Hypersenzitivita – frekvence není známa, hypotenze frekvence méně častá. Upozornění: Rychlá intravenózní injekce v dávce vyšší než 1 g může vést k poklesu krevního tlaku.
Podávání vyšších dávek (5–10 g/den) vede k příjmu většího množství fosfátů, které interferují s metabolismem kalcia a sekrecí hormonů homeostázy, s funkcí ledvin a purinovým metabolismem.
Vysoké dávky mohou být podávány pouze v indikovaných případech po dobu nezbytně nutnou. Neoton Phlebo obsahuje 180 mg sodíku v 1 g (jedné injekční lahvičce). Podávání přípravku Neoton
Phlebo v těhotenství se z preventivních důvodů nedoporučuje. Nelze vyloučit riziko pro novorozence/kojence. Je třeba rozhodnout, zda přerušit kojení nebo přerušit/zdržet se podávání přípravku
Neoton Phlebo s přihlédnutím k prospěšnosti kojení pro dítě a prospěšnosti léčby pro matku. Zvláštní opatření pro uchovávání: Uchovávejte při teplotě do 25 °C. Stabilita prokázána po 16
hodinách ve fyziologickém roztoku, v 5% roztoku glukosy, v kardioplegickém roztoku. Chemická a fyzikální stabilita po rozpuštění v přiloženém rozpouštědle (voda na injekci) byla prokázána po
dobu 24 hodin při teplotě 25 °C. Chemická a fyzikální stabilita po následném naředění v infuzi byla prokázána po dobu 16 hodin při teplotě 25 °C. Z mikrobiologického hlediska má být přípravek
použit okamžitě. Není-li použit okamžitě, doba a podmínky uchovávání přípravku po otevření před použitím jsou na odpovědnosti uživatele a normálně doba nemá být delší než 24 hodin při 2 °C, až
8 °C, pokud rekonstituce/naředění neproběhlo za kontrolovaných a validovaných aseptických podmínek. Držitel rozhodnutí o registarci: Alfasigma S.p.A., Via Ragazzi del ’99 n. 5–40133 Bologna,
Itálie. Datum revize textu: 15. 2. 2022. Výdej je vázán na lékařský předpis. Úhrada ze zdravotního pojištění: Přípravek je plně hrazen z prostředků
veřejného zdravotního pojištění při poskytování ústavní péče. Před použitím se prosím seznamte s plným zněním SPC. Kód: CZ.NEO.2022.04.03
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Reference: 1. Williams EJ et al., preprint doi: https://doi.org/10.1101/2020.06.29.20136572 posted July 2, 2020.
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INDIKÁTOR VČASNÉ DETEKCE SEPSE
Hematologický biomarker označený CE a schválený FDA
Změna MDW* je jedna z prvních reakcí
organismu na kontakt s patogenem
• rychlá identifikace potenciálně
rizikových pacientů
• dobrá korelace s aktuálním
klinickým stavem
• parametr měřený přímo
na analyzátoru DxH 900 v rámci
vstupního rutinního vyšetření
diferenciálního rozpočtu leukocytů
* MDW (Monocyte Distribution Width) – distribuční šíře monocytů

fosfomycinum

ANTIB IOTIKU M K LÉČ B Ě Z ÁVA ŽN ÝC H ,
ŽIVOT OHROŽUJÍC ÍC H INFE KC Í
Bez věkového omezení
novorozenci – senioři

Fomicyt 40 mg/ml
prášek pro infuzní roztok
prášek pro infuzní roztok, 1 ml inf. roztoku
obsahuje fosfomycinum 40 mg
40 MG/ML INF PLV SOL 10 x 4G
kód SÚKL 0240762

Bez kontraindikací
Bez lékových interakcí
nebo zkřížených rezistencí

Fomicyt 40 mg/ml
prášek pro infuzní roztok

Zkrácená informace o přípravku Fomicyt 40 mg/ml prášek pro infuzní roztok:
Složení: Jeden ml infuzního roztoku obsahuje fosfomycinum 40 mg. Indikace: Antibiotikum; přípravek Fomicyt je indikován pro všechny věkové skupiny k léčbě infekcí,
pokud je podávání antibakteriálních přípravků, které se běžně doporučují pro počáteční léčbu takových infekcí, považováno za nevhodné (viz SPC). ATC kód: J01XX01. Dávkování a způsob podání: Denní dávka fosfomycinu se stanoví na základě indikace, závažnosti a místa infekce, citlivosti patogenu (patogenů) na fosfomycin a ledvinové funkce. U dětí je určována také věkem a tělesnou hmotností (viz SPC). Přípravek Fomicyt je určen k intravenóznímu podání. Infuze má trvat nejméně 15 minut při podání dávky
2 g, nejméně 30 minut při podání dávky 4 g a nejméně 60 minut při podání dávky 8 g. Je nezbytné zajistit, aby byl fosfomycin podáván pouze do žil. Kontraindikace:
Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku (viz SPC). Zvláštní upozornění a opatření: In vitro bylo zjištěno, že u fosfomycinu dochází
k rychlé selekci rezistentních mutací. Pokud je to možné, doporučuje se podávat fosfomycin jako součást kombinovaného antibakteriálního léčebného režimu,
aby se snížilo riziko selekce rezistence. Hypersenzitivní reakce: během léčby fosfomycinem se mohou vyskytnout závažné a někdy i fatální hypersenzitivní reakce,
např. anafylaxe nebo anafylaktický šok (viz SPC). U fosfomycinu byla hlášena kolitida související s bakterií Clostridioides difficile a pseudomembranózní kolitida
(viz SPC). U pacientů dostávajících fosfomycin, zejména během dlouhodobé léčby, je nutné pravidelně sledovat koncentraci sodíku, draslíku a riziko sodíkového
přetížení. Je nutné monitorovat i počet leukocytů z důvodu hematologických reakcí (viz SPC). Interakce: U pacientů léčených antibiotiky byly hlášeny četné
případy zvýšené aktivity perorálních antikoagulancií. Jako rizikové faktory se jeví závažnost infekce nebo zánětu, věk pacienta a celkový zdravotní stav. Těhotenství
a kojení: Údaje o intravenózním podávání fosfomycinu těhotným ženám nejsou k dispozici. Fosfomycin prochází placentou. Kojení: po podání fosfomycinu bylo
malé množství zjištěno v mateřském mléku. Jsou dostupné pouze omezené informace o užívání fosfomycinu během kojení, proto se nedoporučuje podávat
ho kojícím ženám jako léčbu první volby. Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje: Nebyly provedeny žádné zvláštní studie, ale pacienti mají být poučeni,
že byly hlášeny případy zmatenosti a astenie. Nežádoucí účinky: Nejčastějšími NÚ jsou erytematózní výsev vyrážky na kůži, porucha iontové rovnováhy, reakce
v místě vpichu injekce, porucha chuti a gastrointestinální poruchy. Významné NÚ: anafylaktický šok, kolitida související s antibiotiky a pokles počtu leukocytů
(viz SPC). Předávkování: Při parenterálním podání fosfomycinu byly hlášeny případy hypotonie, somnolence, poruchy elektrolytů, trombocytopenie a hypoprotrombinémie. V případě předávkování musí být pacient sledován (zejména hodnoty elektrolytů v plazmě/séru) a případná léčba má být symptomatická
a podpůrná. K podpoře eliminace léčivé látky močí se doporučuje rehydratace (viz SPC). Doba použitelnosti: 4 roky. Zvláštní opatření pro uchovávání: Přípravek
nevyžaduje zvláštní podmínky uchovávání. Druh obalu a obsah balení: Čiré lahvičky ze skla třídy I s pryžovou zátkou (brombutylová pryž) a odtrhovacím víčkem:
2 g (ve 30ml lahvičce) v baleních po 10 lahvičkách, 4 g (ve 30ml lahvičce) v baleních po 10 lahvičkách nebo 8 g (v 50ml lahvičce) v baleních po 1 lahvičce nebo po
10 lahvičkách. Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku a pro zacházení s ním: Pouze na jedno použití. Fomicyt musí být před podáním rekonstituován a naředěn
(viz SPC). Držitel rozhodnutí o registraci: INFECTOPHARM Arzneimittel und Consilium GmbH, Von-Humboldt-Straße 1, 64646 Heppenheim, Německo. Registrační
číslo: 15/060/19-C. Datum první registrace: 25.9.2019. Datum revize textu: 27.3.2021.
Před předepsáním přípravku se seznamte s úplným zněním Souhrnu údajů o přípravku. Přípravek je vázán na lékařský předpis a není hrazen z prostředků
veřejného zdravotního pojištění.
Tento materiál je určený pouze pro odborníky, nesmí být umístěn ani distribuován na veřejně přístupném místě.
Držitel rozhodnutí o registraci: INFECTOPHARM Arzneimittel und Consilium GmbH, Von-Humboldt-Straße 1, 64646 Heppenheim, Německo
Výhradní distributor, zadavatel a šiřitel reklamy: HEATON k.s., Na Pankráci 14, 140 00 Praha 4, Česká republika, www.heaton.cz

Zkrácená informace o přípravku
NÁZEV: Octaplas LG, infuzní roztok SLOŽENÍ: Vak o objemu 200 ml obsahuje 9-14 g proteinů lidské plazmy specificky podle krevních skupin AB0 (45-70 mg/ml). Octaplas LG se dodává v samostatných obalech
podle následujících krevních skupin: A, B, AB a 0. INDIKACE: Komplexní nedostatek koagulačních faktorů jako koagulopatie následkem selhání jater nebo masivní transfuze. Substituční terapie nedostatku
koagulačních faktorů, není-li k dispozici koncentrát specifického koagulačního faktoru (např. faktor V nebo XI) nebo v mimořádných situacích, kdy není možné provést přesnou laboratorní diagnostiku. Rychlé
zvrácení účinků perorálních antikoagulantů (typu kumarinu nebo indandionu), kdy není k dispozici koncentrát protrombinového komplexu nebo nedostačuje podávání vitaminu K kvůli zhoršené funkci jater nebo
v nouzových situacích. Potenciálně nebezpečná krvácení během fibrinolytické terapie využívající např. aktivátory tkáňového plasminogenu u pacientů, kteří neodpovídají na konvenční opatření. Procedury
terapeutické výměny plazmy, včetně výměn u pacientů s trombotickou trombocytopenickou purpurou (TTP). DÁVKOVÁNÍ A ZPŮSOB UŽÍVÁNÍ: Závisí na klinickém obraze a jeho příčině, obvyklá počáteční
dávka přípravku je 12-15 ml/kg těl. hm. To by mělo vést ke zvýšení hladin koagul. faktorů v plazmě pacienta přibližně o 25 %. Je velmi důležité sledovat odezvu, jak klinicky, tak i měřením např. aktivovaného
parciálního tromboplastinového času (aPTT), protrombinového času (PT) a/nebo stanovením specifických koagul. faktorů. Dávkování při nedostatku koagul. faktorů: Adekvátního hemostatického účinku při
menších a středních krváceních nebo při chirurgickém výkonu u pacientů s nedostatkem koagul. faktorů je za obvyklých podmínek dosaženo po infuzi 5-20 ml přípravku/kg těl. hm. To má vést ke zvýšení hladin
koagul. faktorů v plazmě pacienta přibližně o 10-33 %. Při větších krváceních či chirurgických výkonech má být konzultován hematolog. Dávkování u TTP a krvácení při intenzivní výměně plazmy: Při terapeutických
procedurách výměny plazmy má být konzultován hematolog. U pacientů s TTP má být nahrazen celý objem vyměněné plazmy přípravkem. Způsob podání: Podávání přípravku musí být založeno na specificitě
krevní skupiny AB0. V neodkladných případech lze považovat krevní skupinu AB u přípravku za univerzální plazmu, protože ji lze podávat všem pacientům bez ohledu na krevní skupinu. Přípravek musí být podán
prostřednictvím intravenózní infuze po rozmrazení, viz bod 6.6 úplného Souhrnu informací o přípravku (SPC), přičemž je třeba použít infuzní sadu s filtrem. Během infuze je třeba použít aseptickou techniku.
Po rozmrazení je roztok čirý až mírně opalizující a neobsahuje žádné pevné ani želatinové částice. K toxicitě citrátu může dojít, pokud je podáno více než 0,020-0,025 mmol citrátu/kg za minutu. Proto rychlost
infuze nemá přesáhnout 1 ml přípravku/kg za minutu. Toxické účinky citrátu lze minimalizovat intravenózním podáním kalcium-glukonátu do jiné žíly. Pediatrická populace: Údaje o dětech a dospívajících (0-16
let) jsou omezené. KONTRAINDIKACE: Nedostatek IgA s dokumentovanými protilátkami proti IgA. Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1 SPC nebo
na rezidua z výrobního procesu podle bodu 5.3 SPC. Závažný nedostatek proteinu S. VÝZNAMNÉ INTERAKCE: Interakce: Nebyly zjištěny žádné interakce s jinými léčivými přípravky. Inkompatibility: Přípravek
lze smísit s červenými krvinkami a krevními destičkami, je-li respektována kompatibilita AB0 obou složek. Přípravek nesmí být mísen s ostatními léčivými přípravky, neboť může dojít k inaktivaci a vzniku sraženin.
Případné tvorbě krevních sraženin se předchází tak, že se vyloučí podávání roztoků obsahujících vápník stejnou intravenózní cestou jako přípravek. HLAVNÍ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY: Vzácně lze pozorovat
hypersenzitivní reakce. Obvykle jde o mírné reakce alergického typu projevující se kopřivkou, erytémem, začervenáním a svěděním. Vážnější formy mohou být komplikovány nízkým krevním tlakem nebo
angioedémem obličeje nebo hrtanu. Jsou-li zasaženy jiné orgánové systémy – kardiovaskulární, respirační nebo gastrointestinální – je reakce považována za anafylaktickou nebo anafylaktoidní. Anafylaktické
reakce mohou mít rychlý nástup a mohou být vážné a mohou zahrnovat hypotenzi, tachykardii, bronchospasmus, sípot, kašel, dušnost, nauzeu, zvracení, průjem, bolest břicha nebo bolest zad. Vážné reakce
mohou pokračovat šokem, synkopou, selháním dýchání a velmi vzácně i úmrtím. Vysoká rychlost podávání infuze může vzácně způsobit kardiovaskulární účinky jako následek toxicity citrátu (pokles ionizovaného
vápníku), zejména u pacientů s poruchami funkcí jater. V průběhu procedur výměny plazmy lze vzácně pozorovat symptomy zapříčiněné toxicitou citrátu, např. únavu, parestezii, tremor a hypokalcemii. Níže
uvedené nežádoucí účinky byly pozorovány během klinických hodnocení prováděných s předchůdcem přípravku Octaplas LG a během používání předchůdce tohoto přípravku po jeho schválení: Časté:
kopřivka, svědění. Méně časté: anafylaktoidní reakce, hypestezie, hypoxie, zvracení, nauzea, horečka. Pro informace o nežádoucích účincích s nižší četností a další informace viz SPC. UPOZORNĚNÍ: Přípravek
by neměl být používán: jako expandér objemu; při krvácení způsobeném nedostatkem koagul. faktorů, kdy je k dispozici koncentrát specifického faktoru; při nápravě hyperfibrinolýzy při transplantaci jater nebo
v jiných situacích s komplexními narušeními hemostázy způsobenými nedostatkem inhibitoru plazminu zvaného též α 2-antiplazmin. Přípravek by měl být používán s nejvyšší opatrností při: nedostatku IgA; alergii
na protein plazmy; předchozí reakci na čerstvě zmrazenou plazmu (FFP) nebo přípravek Octaplas LG; manifestní nebo latentní dekompenzaci srdečního selhání; plicním edému. Pro omezení rizika venózního
tromboembolismu způsobeného sníženou aktivitou proteinu S přípravku Octaplas LG ve srovnání s běžnou plazmou (viz bod 5.1 SPC) má být všem pacientům s rizikem trombotických komplikací věnována
zvýšená pozornost vč. uplatnění příslušných opatření. Při intenzivních procedurách výměny plazmy má být přípravek použit pouze k nápravě koagulační abnormality při výskytu abnormálního krvácení.
Standardní opatření pro prevenci infekcí vznikajících při použití přípravků připravených z lidské krve či plazmy zahrnují výběr dárců, screening jednotlivých odběrů a pool plazmy na specifické markery infekce
a účinné kroky při výrobě zaměřené na deaktivaci a odstranění virů a prionů. Přesto nelze zcela vyloučit přenesení původců infekce, což se týká i neznámých a nově objevených virů a dalších patogenů. Přijatá
opatření jsou považována za efektivní pro obalené viry, např. HIV, HBV a HCV, ale mohou mít omezené účinky proti neobaleným virům, např. HAV, HEV a parvoviru B19. Infekce parvovirem B19 může být závažná
u těhotných žen (infekce plodu) a u osob s imunodeficiencí nebo zvýšenou erytropoézou (např. hemolytickou anemií). Virus HEV může také závažně ovlivnit séronegativní těhotné ženy. Přípravek má být tedy
podáván pouze pacientům, u nichž jsou pro jeho indikaci závažné důvody. U pacientů, kteří pravidelně dostávají přípravky připravené z lidské krve nebo plazmy, je třeba zvážit vhodnou vakcinaci (např. proti HBV
a HAV). Při každém podání se důrazně doporučuje zaznamenat název přípravku a číslo šarže, aby byly uchovávány záznamy o použitých šaržích a mohl být vysledován vztah mezi pacientem a šarží. Podávání
přípravku musí být založeno na specificitě krevní skupiny AB0. V neodkladných případech lze považovat krevní skupinu AB u přípravku za univerzální plazmu, protože ji lze podávat všem pacientům bez pohledu
na krevní skupinu. Pacienti mají být sledováni alespoň po dobu 20 minut po podání. V případě anafylaktické reakce nebo šoku musí být infuze okamžitě přerušena a poté je třeba postupovat podle pokynů pro
šokovou terapii. Během terapeutické výměny plazmy byly u pediatrické populace pozorovány případy hypokalcémie, zejména u pacientů s poruchami funkce jater nebo v případě vysoké rychlosti infuze, jež
mohly být způsobeny navázáním citrátu, v průběhu takového používání přípravku se doporučuje monitorovat hladinu ionizovaného vápníku. Pasivní přenos složek plazmy z přípravku Octaplas LG (např. β-lidský
choriový gonadotropin, β-HCG) může vést k zavádějícím laboratorním výsledkům u příjemce; byl např. hlášen falešně pozitivní těhotenský test. Tento léčivý přípravek obsahuje maximálně 920 mg sodíku
v jednom vaku, což odpovídá maximálně 46 % doporučeného maximálního denního příjmu sodíku potravou podle WHO pro dospělého, který činí 2 g sodíku. PODMÍNKY UCHOVÁVÁNÍ: Doba použitelnosti je
4 roky. Uchovávejte a přepravujte zmrazené (při teplotě ≤ -18 °C). Uchovávejte přípravek v původním obalu, aby byl chráněn před světlem. Po rozmrazení byla chemická a fyzikální stabilita po otevření před
použitím prokázána na dobu 5 dnů při teplotě 2-8 °C nebo 8 hod při pokojové teplotě (20-25 °C). Z mikrobiologického hlediska má být přípravek použit okamžitě, pokud způsob otevření nevylučuje riziko
mikrobiální kontaminace. Není-li použit okamžitě, doba a podmínky uchovávání přípravku po otevření před použitím jsou
v odpovědnosti uživatele. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI: Octapharma (IP) SPRL, Allée de la Recherche 65, 1070
Anderlecht, Belgie DATUM SCHVÁLENÍ/POSLEDNÍ REVIZE: 8.6.2016/11.3.2021 VÝDEJ A HRAZENÍ: Přípravek je pouze
na lékařský předpis, hrazen z veřejného zdravotního pojištění. Aktuální informace o výši a podmínkách úhrady viz http://www.sukl.
cz/sukl/seznam-leciv-a-pzlu-hrazenych-ze-zdrav-pojisteni. Před předepsáním přípravku se prosím seznamte s úplnou verzí Souhrnu
informací o přípravku.
Octapharma CZ s.r.o., Dělnická 213/12, Praha 7, 170 00, Česká republika, tel. č. +420 266 793 513, www.octapharma.cz

Systém cobas® h 232

POC diagnostika kardiovaskulárních
onemocnění

PLICNÍ VENTILÁTORY
S NEJMODERNĚJŠÍ
TECHNOLOGIÍ
Intellivent
Jedinečný plně automatický režim
s automatickou úpravou PEEP, FiO2, MV
a weaningovým protokolem.

Systém cobas h 232
umožňuje rychlé stanovení
NT-proBNP, troponinu T,
D-dimerů a myoglobinu
přímo v ambulanci lékaře.

IntelliCuff
Nástroj pro dynamickou kontrolu tlaku v manžetě kanyly
v průběhu dechového cyklu. Unikátní prevence ventilační
pneumonie a dekubitu v trachee.
Měření transpulmonálního tlaku
Číselné hodnoty i grafická křivka.

Plně hrazeno z veřejného zdravotního pojištění.*

TROMBOELASTOGRAF
NOVÉ GENERACE
*Seznam zdravotních výkonů https://szv.mzcr.cz/Vykon (7. 5. 2021).

Více informací a online objednávka:
www.poct.cz
© 2022 Všechny ochranné známky, které jsou zde uvedeny,
jsou chráněny právními předpisy.
ROCHE s.r.o., Diagnostics Division,
Na Valentince 3336/4, 150 00 Praha 5

MC-CZ-00863

cobas ® h 232 je automatický kompaktní přístroj pro kvantitativní in vitro vyhodnocení imunotestů v heparinizované venózní krvi s použitím techniky
značení zlatem. Diagnostické testy na proužcích umožňují diagnostiku a vyhodnocení kardiovaskularních nemocí. cobas ® h 232 umožňuje rychlé
stanovení NT-proBNP, troponinu T, D-dimerů, myoglobinu. Čtení lze provést přímo na místě odběru vzorků krve. cobas ® h 232 je zdravotnický prostředek určený k použití profesionály na klinických pracovištích nebo na místech péče o pacienty.
Více informací o zdravotnickém prostředku najdete na go.roche.com/Navody.

Komplexní monitoring hemostázy
První výsledky do 3 minut
Detekce DOAC z plné krve
Bez nutnosti pipetování reagencií
6 nezávislých kanálů
Možnost testování několika pacientů
najednou
Vzdálené zobrazení výsledků v reálním čase
na dalších zařízeních
A.M.I. - Analytical Medical Instruments, s.r.o.
Letohradská 3/369 Praha 170 00
Tel.: +420 257 325 606
E-mail.: office@amimedical.cz
www.amimedical.cz

SVOJI ZÁPŮJČKU
SI SJEDNEJTE NA:
Tel.: +420 257 325 606
E-mail: zapujcky@amimedical.cz

Plánek konferenčních místností
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Předcházejte vzniku
infekcí spojených s katétrem
3M™ Tegaderm™ CHG I.V. fixační krytí s chlorhexidin glukonátem

Integrované I.V. krytí kombinuje neustálou antimikrobiální ochranu s viditelností
vstupu, fixací katétru a prodyšností. Pomáhá chránit proti extraluminální kontaminaci
a je prokázáno, že snižuje výskyt CRBSI o 60%.
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ANTRACIT
BERYL

ZIRKON

RECEPTION

Konzistentní používání dezinfekčních uzávěrů Curos u bezjehlových I.V.
konektorů vede ke snížení rizika infekce krevního řečiště spojené
s centrálním venózním katétrem (CLABSI).

3M Česko, spol. s r.o., www.3m.cz/zdravotnictvi
Výrobky jsou zdravotnické prostředky.
Všechny informace o produktech jsou obsaženy
v návodech k použití, které jsou dostupné zde:
Reference:
1

Timsit J. F. a kol. Randomised controlled trial of chlorhexidine dressing and highly adhesive dressing for preventing catheter-related infections in critically ill adults
(Randomizované kontrolované hodnocení krytí s chlorhexidinem a vysoce přilnavého krytí v prevenci katétrových infekcí u kriticky nemocných dospělých).
Amor. J. Crit. Care Med. 2012, 186 (12): 1272–1278, http://www.atsjournals.org/doi/pdf/10.1164/rccm.201206-1038OC

 Anne F. voor in ’t holt, Onno K. Helder, Margreet C. Vos, Laura Schafthuizen, Sandra Sülz, Agnes van den Hoogen, Erwin ISTA Antiseptic barrier cap effective
in reducing central line-associated bloodstream infections: A systematic review and meta-analysis.

RESTAURANT BENADA
LOBBY BAR

PLATINUM
RESTAURANT VEDUTA

WELLNESS
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BAR
MAIN ENTRANCE

3M™ Curos™ Dezinfekční uzávěry na ochranu I.V. vstupu
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Sbírka colourS of SepSiS pro ukraJinu

Vážené kolegyně, kolegové, podporovatelé a přátelé
Colours of Sepsis,
jsme nesmírně rádi, že se můžeme v Ostravě potkat po dvou letech osobně
a navázat na tradici odborně i společensky hodnotného setkání, na které se
většina z nás těší dlouho dopředu. Radost z toho, že se covidová situace aspoň
na nějakou dobu zlepšila asi ale většině z nás kalí to, co se děje jen pár stovek
kilometrů východně od Ostravy.
Napadení Ukrajiny Ruskem a následné boje přináší spoustu utrpení, zmaru,
smutku a lidského neštěstí. Asi nikomu z nás není lhostejné, jak děsivé dopady
má tato nesmyslná válka na lidské životy, zdraví a psychiku. Mnoho z Vás se
osobně zapojilo do různých iniciativ, sbírek a organizované i spontánní pomoci.
Náš obdiv mají zejména Ti z Vás, kteří se na pomoci Ukrajincům osobně podíleli
či podílejí, ať už přímo na Ukrajině či v České republice. Patří Vám za to veliký dík.
Rozhodli jsme se využít platformu Colours of Sepsis k tomu, abychom
zpropagovali a podpořili velké úsilí a pomoc Ukrajině, kterou jí poskytuje Český
červený kříž. Někteří z Vás, lékařů a zdravotníků, již s Českým červeným křížem
spolupracují, jiní třeba dříve přispěli na jeho činnost a sbírky. Červený kříž
dlouhodobě svou činností předchází a zmírňuje utrpení, chrání zdraví, život
a úctu k lidské bytosti.
Český červený kříž od začátku ruské agrese organizuje sbírky zdravotnického
materiálu, techniky, přístrojů a samozřejmě sbírky finanční na pomoc lidem, kteří
se bez vlastního zavinění ocitli náhle v ohrožení samotné své existence.
Pojďme v rámci „rodiny“ fanoušků Colours of Sepsis přispět finančními
prostředky na další pomoc Českého červeného kříže lidem a zemi, která ji nutně
potřebuje.
Je na Vás, jakou částkou se vy nebo vaše společnost rozhodnete přispět.
Za jakoukoli pomoc Vám budeme vděční my, Český červený kříž, ale zejména Ti,
kteří na ni čekají…
Pro svůj příspěvek, prosím, využijte následující údaje:
číSlo Účtu 333999/2700
Variabilní SYmbol 1502
V platbě uVeĎte také Specifický SYmbol 202224, který ččk přidělil
Sbírce podpořené colourS of SepSiS.
Možná je také jednoduchá platba prostřednictvím QR kódu.
Věříme, že společně přineseme trochu „Colours“ do černě válečné reality
na Ukrajině…
Děkujeme.
Tým Colours of Sepsis

poznámkY

www.coloursofsepsis.cz

