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*International Normalised Ratio
Zkrácená informace o přípravku:
Název přípravku: Beriplex 500 IU prášek a rozpouštìdlo pro injekèní roztok, Beriplex 1000 IU prášek 
a rozpouštìdlo pro injekèní roztok.

Název složky Obsah po rekonstituci 
(IU/ml) 

Beriplex 500 IU 
obsah v inj.lah. (IU) 

Beriplex 1 000 IU 
obsah v inj. lah. (IU) 

Léèivá látka 
Prothrombinum 
(factor II coagulationis humanus) 20 – 48 400 – 960 800 – 1920 

Factor VII coagulationis humanus 10 – 25 200 – 500 400 – 1000 
Factor IX coagulationis humanus 20 – 31 400 – 620 800 – 1240 
Factor X coagulationis humanus 22 – 60 440 – 1200 880 – 2400 
Další léèivé látky 
Proteinum C 15 – 45 300 – 900 600 – 1800 
Proteinum S 12 – 38 240 – 760 480 – 1520 

Kvalitativní a kvantitativní složení: prothrombinum multiplex humanum. Jedna injekèní lahvièka nominálnì 
obsahuje následující množství mezinárodních jednotek (IU) lidských koagulaèních faktorù (prothrombi-
num multiplex humanum) uvedených v tabulce níže:
Léková forma: Prášek a rozpouštìdlo pro injekèní roztok. Bílý nebo mírnì zbarvený prášek nebo drobivá 
pevná látka. Terapeutické indikace: 1/Léèba a perioperaèní profylaxe krvácení získaného de citu 
koagulaèních faktorù protrombinového komplexu, jako je de cit zpùsobený léèbou antagonisty vitaminu 
K, nebo v pøípadì pøedávkování antagonisty vitaminu K, kdy je vyžadována rychlá úprava tohoto de citu. 
2/Léèba a perioperaèní profylaxe krvácení pøi vrozeném de citu vitamin K dependentních koagulaèních 
faktorù, pokud koncentrát obsahující puri kovaný speci cký koagulaèní faktor není dostupný. Dávkování: 
1/Krvácení a perioperaèní profylaxe krvácení bìhem léèby antagonisty vitaminu K: Dávka závisí na 
hodnotì INR pøed léèbou a cílové hodnotì INR. INR se má pøed léèbou mìøit v dobì, co možná nejbližší 
k dobì podání dávky, aby se vypoèítala pøibližná dávka pøípravku. V tabulce jsou uvedeny pøibližné dávky 
nezbytné pro normalizaci INR (napø. <1,3) pøi rùzných iniciálních hodnotách INR:

INR pøed léèbou 2,0 – 3,9 4,0 – 6,0 > 6,0
Pøibližná dávka ml/kg TH* 1 1,4 2
Pøibližná dávka IU (faktor IX)/kg TH* 25 35 50

*TH=tìlesná hmotnost 
2/ Krvácení a perioperaèní profylaxe pøi vrozeném de citu koagulaèních faktorù závislých na vitaminu K, 
kdy pøípravek se speci ckým koagulaèním faktorem není dostupný. Výpoèet požadované dávky 
koncentrátu protrombinového komplexu je založen na údajích z klinických studií: 1/ Jedna mezinárodní 
jednotka (IU) faktoru IX na kg tìlesné hmotnosti mùže zvýšit plazmatickou aktivitu faktoru IX pøibližnì 
o 1,3 % (0,013 IU/ml) oproti normální hodnotì. 2/ Jedna mezinárodní jednotka (IU) faktoru VII na kg 
tìlesné hmotnosti zvýší plazmatickou aktivitu faktoru VII o 1,7 % (0,017 IU/ml) oproti normální hodnotì. 
3/ Jedna mezinárodní jednotka (IU) II na kg tìlesné hmotnosti zvýší plazmatickou aktivitu faktoru II o 1,9 % 
(0,019 IU/ml) oproti normální hodnotì. 4/ Jedna mezinárodní jednotka (IU) X na kg tìlesné hmotnosti 
zvýší plazmatickou aktivitu faktoru XI o 1,9 % (0,019 IU/ml) oproti normální hodnotì. Požadovaná dávka 
se stanoví podle následujícího vzorce: Požadované jednotky (IU) = tìlesná hmotnost (kg) × požadované 
zvýšení faktoru X (IU/ml) × 53, kde 53 (ml/kg) je pøevrácená hodnota recovery. Pediatrická populace:
Bezpeènost a úèinnost nebyla v kontrolovaných klinických studiích stanovena. Starší pacienti: Dávkování 
a zpùsob podání u starších pacienti (> 65 let) odpovídá obecným doporuèením. Způsob podání: 
Rekonstituovaný roztok se musí podávat intravenóznì (ne více než 8 ml/min*). Roztok musí být èirý nebo 
mírnì opalizující.* V klinických studiích s Beriplexem byla u pacientù vážící < 70 kg urèena maximální 
rychlost podávání infuze 0,12 ml/kg/min (ménì než 8 ml/min). Kontraindikace: Hypersenzitivita na 
léèivou látku(y) nebo na kteroukoli pomocnou látku. V pøípadì diseminované intravaskulární koagulace 
se protrombinové komplexy mohou použít pouze po skonèení konsumpèního stavu. Známá anamnéza 
heparinem indukované trombocytopenie. Zvláštní upozornění: U pacientù se získaným de citem 
vitamin K dependentních koagulaèních faktorù (napø. de cit vyvolaný léèbou antagonisty vitaminu K) 
Beriplex lze použít, pouze pokud je nutná rychlá úprava hladin protrombinového komplexu, jako je velké 
krvácení nebo urgentní chirurgický zákrok. V jiných pøípadech obvykle staèí snížit dávku antagonistù 
vitaminu K a/nebo podat vitamin K. Pacienti, kteøí dostávají antagonisty vitaminu K, mají jako základní 
onemocnìní hyperkoagulaèní stav a ten se mùže po podání infuze lidského protrombinového komplexu 
zhoršit. Pøi vrozeném de citu jakéhokoliv vitamin K dependentního faktoru se má použít speci cký 

koagulaèní faktor, pokud je dostupný. Pokud se vyskytne alergická nebo anafylaktická reakce, podávání 
pøípravku Beriplex se má okamžitì zastavit (napø. zastavit injekci) a musí se zaèít pøíslušná léèba. Léèba 
závisí na druhu a závažnosti nežádoucího úèinku. V pøípadì šoku se musí neprodlenì zahájit standardní 
protišoková léèba. Existuje riziko trombózy nebo diseminované intravaskulární koagulace, pokud 
jsou pacienti s vrozeným nebo získaným nedostatkem léèeni lidským protrombinovým komplexem, 
zvláštì pøi opakovaném podávání. Riziko mùže být vyšší pøi léèbì nedostatku izolovaného faktoru VII, 
protože ostatní vitamin K dependentní koagulaèní faktory s delším poloèasem se mohou kumulovat 
a dosáhnout podstatnì vyšší hladiny, než je norma. U pacientù, kteøí dostávají koncentráty lidského 
protrombinového komplexu, tøeba peèlivì sledovat pøíznaky intravaskulární koagulace nebo trombózy. 
Z dùvodu rizika tromboembolických komplikací se pøi podávání pøípravku Beriplex doporuèuje peèlivé 
sledování zejména pacientù s anamnézou ischemické choroby srdeèní, pacientù s onemocnìním jater, 
peri- a postoperaèních pacientù, novorozencù nebo jiných pacientù s rizikem tromboembolických pøíhod 
nebo diseminované intravaskulární koagulace nebo soubìžné de cience inhibitoru. U každé z tìchto 
situací tøeba zvážit pomìr pøínosu z léèby pøípravkem Beriplex a možného rizika tìchto komplikací. 
U pacientù s diseminovanou intravaskulární koagulací mùže být za urèitých okolností nezbytné nahradit 
koagulaèní faktory protrombinového komplexu. Tato náhrada se však mùže provést pouze po ukonèení 
konsumpèního stavu. (napø. léèba vyvolávající pøíèiny, trvalá normalizace hladiny antitrombinu III). Zrušení 
úèinku antagonistù vitaminu K vystavuje pacienty tromboembolickému riziku základního onemocnìní. 
Obnovení antikoagulace se má co nejdøíve dùkladnì zvážit. Nežádoucí úèinky mohou zahrnovat rozvoj 
heparinem indukované trombocytopenie, typu II (HIT, typ II). Charakteristické znaky HIT jsou pokles poètu 
trombocytù > 50 procent a/nebo výskyt nových nebo nevysvìtlitelných tromboembolických komplikací 
bìhem léèby heparinem. Nástup je obvykle od 4 do 14 dnù po zahájení léèby heparinem, ale mùže se 
objevit bìhem 10 hodin u pacientù, kteøí dostávali heparin v poslední dobì (bìhem posledních 100 dní). 
Nefrotický syndrom byl hlášen v jednotlivých pøípadech po pokusu o navození imunitní tolerance u pacientù 
s hemo lií B inhibitorem faktoru IX a s anamnézou alergické reakce. Nejsou k dispozici údaje o použití 
pøípravku Beriplex v pøípadì perinatálního krvácení v dùsledku nedostatku vitaminu K u novorozencù. 
Pøípravek Beriplex obsahuje až 343 mg sodíku (pøibližnì 15 mmol) v 100 ml. Nutno vzít v úvahu u pacientù 
na dietì s nízkým obsahem sodíku. Interakce: Léky s lidským protrombinovým komplexem neutralizují 
úèinek antagonistù vitaminu K, ale interakce s jinými léky nejsou známy. Pokud se provádìjí testy na 
srážení, které jsou citlivé na heparin u pacientù používajících vysoké dávky lidského protrombinového 
komplexu, musí se vzít v úvahu pøítomnost heparinu jako souèásti podávaného pøípravku. Fertilita, 
těhotenství a kojení: Tìhotenství a kojení: Bezpeènost používání nebyla prokázána. Pøípravek používat 
pouze pokud je to jasnì indikováno. Fertilita: Nejsou k dispozici žádné údaje. Účinky na schopnost řídit 
a obsluhovat stroje: Nebyly provedeny žádné studie. Nežádoucí účinky: Èasté: tromboembolické pøíhody 
vèetnì fatálních pøípadù, bolest hlavy, zvýšení tìlesné teploty; ménì èasté: hypersenzitivita nebo alergické 
reakce; není známo: diseminovaná intravaskulární koagulace, anafylaktické reakce vèetnì anafylaktického 
šoku, tvorba protilátek. Předávkování: Aby se zabránilo pøedávkování, je indikován pravidelný monitoring 
stavu koagulace bìhem léèby, neboť používání vysokých dávek koncentrátu protrombinového komplexu 
(pøedávkování) bylo spojeno s pøípady infarktu myokardu, diseminované intravaskulární koagulace, žilní 
trombózy a plicní embolie. V pøípadì pøedávkování je riziko rozvoje tromboembolických komplikací 
nebo diseminované intravaskulární koagulace zvýšené u pacientù s rizikem tìchto komplikací. Doba 
použitelnosti: 3 roky. Chemická a fyzikální stabilita pøi použití byla prokázána na 24 hodin pøi pokojové 
teplotì (max. 25 °C). Z mikrobiologického hlediska má však být pøípravek použit okamžitì. Uchovávání:
Uchovávejte pøi teplotì do 25 °C. Chraòte pøed mrazem. Uchovávejte injekèní lahvièku v krabièce, aby byl 
pøípravek chránìn pøed svìtlem. Druh obalu a obsah balení Beriplex 500 IU/1000 IU: prášek a rozpouštìdlo 
(20/40 ml vody na injekci). Aplikační souprava: 1 pøepouštìcí adaptér s  ltrem 20/20. Na trhu nemusí být 
všechny velikosti balení. Jméno a adresa držitele rozhodnutí o registraci: CSL Behring GmbH, Emil-von-
Behring-Strasse 76, D-35041 Marburg, Nìmecko. Registrační čísla: Beriplex 500 IU: 75/088/16-C, Beriplex 
1000 IU: 75/089/16-C. Datum první registrace/posledního prodloužení registrace: 16. 3. 2016 / 21. 7. 2017. 
Pøípravek je vázán na lékaøský pøedpis a je hrazen z prostøedkù veøejného zdravotního pojištìní. Úplnou 
informaci pro pøedepisování najdete v Souhrnu údajù o pøípravku. Více informací se dozvíte na adrese CSL 
Behring s.r.o., Vyskoèilova 2a/1461, 140 00 Praha 4, tel.: 241 416 441, www.cslbehring.cz.
* Všimnìte si zmìn v textu této zkrácené informace o pøípravku.
Reference:
1. Evans G, Luddington R, Baglin T. Beriplex P/N reverses severe warfarin-induced overanticoagulation 
immediately and completely in patients presenting with major bleeding. Br J Haematol 2001; 115: 
998–1001. 2. Pabinger I, Brenner B, Kalina U, et al. Prothrombin complex concentrate (Beriplex P/N) for 
emergency anticoagulation reversal: a prospective multinational clinical trial. J Thromb Haemost 2008; 
6: 622–31. 3. SPC prípravku Beriplex.
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CZE-BRX-0012
Datum pøípravy: leden 2023

Vážené kolegyně a kolegové, milí 
přátelé,

dovolte mi Vás přivítat 
na 25. Colours of Sepsis, které 
se po online verzi v roce 2021 
a dubnovém termínu v roce 2022 
vrátily do svého tradičního času 
i místa.

Jsou pro nás speciální i tím, že 
svá větší i menší výročí slaví 
i všechny důležité sekce naší 

konference. Koná se již 20. ročník sympozia „Aktuality 
v dětské intenzivní péči“, 10. PG Kurz sester v intenzivní 
péči a 5. Den mladých intenzivistů. Všechny tyto aktivity 
se staly nedílnou součástí Colours of Sepsis, které se 
řadí k nejvýznamnějším akcím svého oboru ve střední 
a východní Evropě. Děkuji tímto Tomáši Zaoralovi, Renátě 
Zoubkové, Ondřeji Jorovi a jejich kolegům za přípravu 
skvělého programu pro letošní jubilejní ročníky. Stejně 
jako loni budeme vysílat živé přenosy ze tří hlavních 
sálů a záznam všech přednášek bude k dispozici 
na www.coloursofsepsis.cz.

Od prvního ročníku „Postgraduálního kurzu sepse a MODS“ 
s 27 účastníky jsme vyrostli v akci, které se letos zúčastní 
téměř 2 000 lékařů, sester a dalších odborných pracovníků 
ve zdravotnictví. Svůj podíl na tom má mnoho osobností 
české a slovenské intenzivní medicíny, z nichž velká část 
bude přítomna i letos a budeme tak mít příležitost formálně 
i neformálně zavzpomínat nejen na začátky a cestu Colours 
of Sepsis, ale také na posledních 25 let v intenzivní medicíně 
v našich zemích.

Hlavní program 25. ročníku Colours of Sepsis je nabitý 
přednáškami, diskusemi, výukovými lekcemi i workshopy 
ve všech svých sekcích. Sluší se velmi poděkovat 
organizátorům odborného programu za jejich energii, čas 
a odborný vhled při přípravě jednotlivých programových 
bloků. Jejich kvalita a přínos pro účastníky je garantována 
nejen osobnostmi, které v nich vystupují, ale také množstvím 
záštit jednotlivých odborných společností.

Jsme hrdí na to, že pozvánku do středeční sekce Hot Topics 
přijal prof. Jean-Louis Vincent z Bruselu, který nás navštíví 
již podruhé. Spolu s ním v této sekci s nejdůležitějšími 
novinkami v našem oboru vystoupí další skvělé osobnosti.

Velmi významným počinem je zařazení bloku iniciativy 
SepsEast do programu 25. Colours of Sepsis. Tato iniciativa 
sbližuje a propojuje významné východoevropské osobnosti 
intenzivní medicíny s jejich západoevropskými kolegy 
za účelem sdílení nejnovějších poznatků a zkušeností 
v oboru a kvalitativního posunu intenzivní péče ve střední 
a východní Evropě. Po pravidelných setkáních v maďarské 
Budapešti se nyní schází důležití reprezentanti této odborné 
komunity v Ostravě a nabízí všem účastníkům 25. Colours 
of Sepsis možnost poslechnout si přednášky na vybraná 
klíčová témata od špičkových evropských odborníků. 
Pro nás organizátory je to také další důkaz potvrzující 
význam naší akce a šíři publika, pro kterou ji připravujeme. 
Za přípravu bloku SepsEast děkujeme jednomu z klíčových 
členů této iniciativy – prof. MUDr. Janu Benešovi, Ph.D.

Na závěr mi dovolte poděkovat firmě SANOPHARM CZ. 
Věřte, že i po dvaceti letech spolupráce, kterou letos 
společně slavíme, je tato organizační opora stále plná elánu 
a skvělých nápadů. Navíc, jak jste určitě zaregistrovali, 
organizační starosti přešly „z otce a matky na syna“ 
a vypořádání se s nimi je stále na neskutečné vysoké úrovni. 
Hold, jak se říká, „jablko nepadá daleko od stromu“ a my 
všichni jsme za to vděční. 

Věřím, že si každý z Vás v bohaté programové náplni najde 
témata, která jej odborně osloví a obohatí. Zároveň si přeji, 
aby, jako každý rok, nám všem přinesly Colours of Sepsis 
radost z osobního setkání se starými přáteli a příležitost pro 
vytváření nových přátelství a sdílení zkušeností v atmosféře, 
která je nezaměnitelná a pro kterou se snad do Ostravy 
všichni rádi vracíte…

 

MUDr. Roman Kula, CSc. 
Klinika anesteziologie, resuscitace  
a intenzivní medicíny FN Ostrava

Zakladatel a odborný garant programu Colours of Sepsis

25. Colours of Sepsis: Úvodní slovo
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Vážené kolegyně, kolegové,

dovolte mi pozvat Vás 
jménem členů organizačního 
týmu na jubilejní 10. ročník 
Postgraduálního kurzu sester 
v intenzivní péči, který proběhne 
ve dnech 24. – 25. 1. 2023 v rámci 
25. Colours of Sepsis.

Ani v tomto jubilejním ročníku 
nemohou chybět aktuální témata 
v oblasti sepse v intenzivní péči 

z pohledu ošetřovatelství za účasti domácích i zahraničních 
odborníků. Ústředními tématy našeho setkání budou 
postupy prevence sepse v intenzivní péči, specifika 
péče o kriticky nemocné pacienty v přednemocniční 
péči, transplantační program ve FN Ostrava a zajímavé 
kazuistiky pacientů v intenzivní péči. Rádi bychom Vás také 
pozvali na přednášku Aseptic non-touch techniques and 
their benefits, kterou odprezentuje Simon Clare z Velké 
Británie, odborník v oblasti ošetřovatelské intenzivní péče 
s třicetiletou praxí. Pozvání přijaly také sestry z ICU Klinik 
Favoriten Wien se sdělením zajímavých kazuistik pacientů 
v intenzivní péči. 

Ve středu 25. 1. 2023 budou probíhat oblíbené praktické 
workshopy. V tomto ročníku máme připraven workshop 
k objasnění významu správného polohování pacientů 
v intenzivní péči pomocí elektrické impedanční tomografie. 

Velmi aktuální problematiku si připravily kolegyně 
z OPRIP DK FNO, které budou demonstrovat uplatnění 
AnaConDy v péči o děti v kritických stavech. V rámci 
workshopu pod vedením lékařů KARIM FN Ostrava budou 
mít sestry příležitost se naučit pracovat s ultrazvukovým 
přístrojem. V letošním jubilejním ročníku bychom se 
rovněž rádi zamysleli nad duševní hygienou především nás 
sester. Při této příležitosti jsme pozvali ty nejzkušenější 
z nejzkušenějších – tým PhDr. L. Humpla z ÚSZS MSK. Velmi 
aktuální a stále poměrně bolavé téma v intenzivní péči je 
komunikace. Jsme moc rádi, že pozvání přijali odborníci 
v paliativní péči a komunikaci MUDr. Daniel Suk z Kliniky 
paliativní medicíny ve VFN v Praze a MUDr. Mahulena 
Exnerová z FN Motol.

Těšíme se na Vaši účast a vzájemnou komunikaci, která nám 
všem otevírá řadu možností, jak využít zkušenosti při péči 
o kriticky nemocné pacienty.

PhDr. Renáta Zoubková, Ph.D.

Vrchní sestra Kliniky anesteziologie, resuscitace 
a intenzivní medicíny FN Ostrava

Garant odborného programu  
10. PG Kurzu sester v intenzivní péči

Vážení a milí přátelé dětské 
intenzivní medicíny,

letos to bude již 20 let, co se 
sympozium “Aktuality v dětské 
intenzivní péči” stalo součástí 
Colours of Sepsis v Ostravě. 
Společně tedy slavíme významné 
jubileum a jsme rádi, že tomu 
tak může být v obvyklém 
lednovém termínu, tentokrát 
23. 1. - 25. 1. 2023.

Na co se můžete v tomto speciálním ročníku těšit?

Většina programu dětské části se bude ohlížet za minulými 
20 lety v kontextu současnosti. Léčíme dnes stejně děti 
jako před 20 lety? Nad tím se zamyslíme v blocích o sepsi 
u dětí. Důležitá bude také diskuse nad tím, zde se můžeme 
spolehnout na dávkování ATB u dětí dle SPC. Jinými 
slovy, jak moc nám může pomocí monitorace hladin ATB. 
Představíme vám zcela nové referenční metody pro děti 
u viskoelastických metod. A nebudou chybět i zajímavé 
kazuistiky, které nás něčím překvapily. Jistě stojí zato si je 
vyslechnout. 

Historie a současnost v diagnostice a léčbě dětských 
traumat bude následovat v dalším bloku. Závěr prvního dne 
pak uzavřeme diskusí a hledáním odpovědí na nesnadné 
téma „end-of-life care“ v dětské intenzivní péči. 

Druhý den bude neméně pestrý. Vrátíme se k tomu, jak 
a zda se změnily v průběhu 20 let dětská anestezie, 
resuscitace dětí a dětská intenzivní péče. Jak se liší 
CMP u dětí a dospělých, to je velké téma dopoledního 
středečního bloku. Po obědě se pak v posledním bloku 
dětské části budeme věnovat dětské perioperační péči 
za posledních 20 let.

Doufáme, že se vám program bude líbit a že si v této velmi 
rozmanité paletě témat každý najde to své, ať už to bude 
osobně anebo v online formě.

Jménem organizačního výboru 20. sympozia „Aktuality 
v dětské intenzivní péči“ se těším na setkání s vámi. 

MUDr. Tomáš Zaoral, Ph.D. 
Primář Oddělení pediatrické resuscitační  
a intenzivní péče FN Ostrava

Garant odborného programu  
20. Sympozia „Aktuality v dětské intenzivní péči“

Vážené kolegyně, vážení 
kolegové,

jménem organizačního týmu 
Vás rád zvu na 5. Den mladých 
intenzivistů, který proběhne 
v pondělí 23. 1. 2023 v rámci 
25. Colours of Sepsis.

Tak jako celé Colours of Sepsis 
slaví kulatiny, tak i jejich 
jednotlivé části letos slaví 

svá jubilea. A nejinak je tomu i v případě Dne mladých 
intenzivistů, který se koná již popáté. Za těchto pět let jsme 
společně ušli hodně cesty. Našim cílem bylo, aby byl každý 
další ročník Dne mladých intenzivistů lepší než ten předešlý.

Letošní ročník bude výjimečný přítomností zahraničních 
řečníků, na které jsme obzvláště hrdí. Mimo to nabídneme 
formáty sdělení oblíbené z let přechozích: praktické 
dovednosti, téma antibiotik a panelovou diskusi 
napodobující televizní soutěžní hry z devadesátých let. 

Těšíme se na Vás!

MUDr. Ondřej Jor, Ph.D.

Klinika anesteziologie, resuscitace  
a intenzivní medicíny FN Ostrava

Garant odborného programu 5. Dne mladých intenzivistů

Přivítání na 20. sympoziu “Aktuality v dětské intenzivní péči” Přivítání na 10. PG kurzu sester v intenzivní péči

www.coloursofsepsis.cz

Přivítání na 5. Dni mladých intenzivistů

JIŽ NYNÍ VÁS SRDEČNĚ ZVEME  
NA 26. COLOURS OF SEPSIS

22. - 26. 1. 2024
ClarIon CongrEss HotEl ostrava
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25. Colours of Sepsis

Postgraduální přednáška

Přednáška na vysoké úrovni, prezentující “State of The 
Art” dané problematiky. Neměla by být omezena jen 
na prezentaci vlastních studií, nebo názorů přednášejícího. 
Délka přednášky je 15 minut. Po ukončení následuje 
pětiminutový prostor pro diskusi. Diskuse je vedená 
z předsednictví k dané přednášce, nebo k danému bloku 
přednášek.

Setkání s experty

Jedná se o diskusi dvou odborníků, vyměňujících si názory 
mezi sebou i s posluchači. K prezentaci názorů lze použít 
krátkou PC-projekci (5–10 min). Důraz se klade na diskusi. 
Časový prostor pro aktivitu “Setkání s experty” je 45 min. 
Moderátor není přítomen.

Pro-Con diskuse

Oba z oponentů přednesou desetiminutovou prezentaci 
na obranu svých názorů na danou problematiku. Následuje 
všeobecná diskuse vedená moderátorem. Časový prostor 
pro aktivitu “Pro-Con diskuse” je 45 min.

Výuková lekce

Přednášející se zabývá teoretickými a především 
praktickými aspekty řešení dané problematiky. Prezentace 
má provokovat k diskusi. Pro názornost je vhodné použít 
kasuistiky. Časový prostor pro aktivitu “Výuková lekce” je 
45 min. Moderátor není přítomen.

Panelová diskuse

Na úvod vyzve moderátor každého účastníka panelu, aby 
představil svůj názor (2–3 min) na danou problematiku. 
Potom následuje všeobecná diskuse za účasti posluchačů. 
Projekce se nepoužívá. Časový prostor aktivitu “Panelová 
diskuse” je 30 min. Předmětem panelové diskuse může být 
postgraduální přednáška, která panelové diskusi předchází. 
Její délka nepřesahuje 45 minut.

Sekce posterů

Tématicky jsou postery zaměřeny zejména na pozorování, 
léčebné zkušenosti, nebo zajímavé kasuistiky z oblasti péče 
o pacienty s těžkou sepsí. První autor prezentuje zjištěné 
výsledky u posteru, formou 5-ti minutového komentáře 
za účasti odborné komise a auditoria. Postery jsou 
instalovány v celém průběhu kurzu.

prof. MUDr. P. Ševčík, CSc., Ostrava

prof. MUDr. A. Jabor, CSc., Praha

prof. MUDr. M. Kolář, Ph.D., Olomouc

prof. MUDr. J. Beneš, Ph.D., Plzeň

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

prof. MUDr. J. Charvát, CSc., Praha

prof. MUDr. P. Štourač, Ph.D., Brno

doc. MUDr. J. Franeková, Ph.D., Praha

doc. MUDr. M. Balík, Ph.D., Praha

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

doc. MUDr. P. Kohout, Ph.D., Praha

doc. MUDr. P. Těšínský, Praha

doc. MUDr. T. Gabrhelík, Ph.D., Zlín

doc. MUDr. T. Vymazal, PhD., Praha

MUDr. Š. Trenkler, Ph.D., Košice

MUDr. J. Maňák, Ph.D., Hradec Králové

MUDr. A. Truhlář, Ph.D., Hradec Králové

MUDr. V. Adámková, Ph.D., Praha

MUDr. D. Seidlová, Ph.D., Brno

MUDr. I. Satinský, Ph.D., Haviřov

MUDr. V. Špatenková, Ph.D., Liberec

MUDr. J. Šeblová, Ph.D., Kladno

MUDr. O. Klementová, Ph.D. Olomouc

MUDr. M. Otáhal, Ph.D., Praha

MUDr. P. Sklienka, Ph.D., Ostrava

MUDr. F. Burša, Ph.D., Ostrava

MUDr. J. Záthurecká, Ostrava

MUDr. V. Kutěj, Olomouc

MUDr. I. Zýková, Liberec

MUDr. V. Maňásek, Nový Jičín

MUDr. Z. Vlček, Bratislava

MUDr. P. Hon, Ostrava

MUDr. P. Folwarczny, Ostrava

MUDr. J. Bílek, Ostrava

MUDr. J. Neiser, Ostrava

PharmDr. J. Gregorová, Ph.D., Praha

Mgr. T. Glac, Ostrava

PhDr. R. Zoubková, Ph.D., Ostrava

MUDr. T. Zaoral, Ph.D., Ostrava

MUDr. O. Jor, Ph.D, Ostrava

MUDr. R. Kula, CSc., Ostrava

Organizační zajištění odborného programu 25. Colours of Sepsis

Aktivity v průběhu 25. Colours of Sepsis

25. Colours of Sepsis
Hlavní sekce Colours of Sepsis

•	  25. Colours of Sepsis: Hlavní program
•	  10. Postgraduální kurz sester v intenzivní péči
•	  20. Sympozium „Aktuality v dětské intenzivní péči“
•	  5. Den mladých intenzivistů

•	 1. místopředsedy Senátu PČR,  
prof. Ing. Jiřího Drahoše, DrSc., dr. h. c. mult.

•	 Ostravské univerzity v Ostravě

•	 Lékařské fakulty Ostravské univerzity v Ostravě

•	 Fakultní nemocnice Ostrava

•	 České společnosti anesteziologie, resuscitace a intenzivní 
medicíny ČLS JEP

•	 Slovenskej spoločnosti anesteziologie a intenzívnej 
medicíny SLS

•	 České společnosti intenzivní medicíny ČLS JEP

•	 České internistické společnosti ČLS JEP

•	 České pediatrické společnosti ČLS JEP

•	 Slovenskej pediatrickej spoločnosti SLS

•	 České společnosti klinické výživy a intenzivní metabolické 
péče ČLS JEP

•	 České společnosti pro úrazovou chirurgii ČLS JEP

•	 České společnosti bezkrevní medicíny

•	 České společnosti urgentní medicíny a medicíny 
katastrof ČLS JEP

•	 Slovenskej spoločnosti urgentnej medicíny a medicíny 
katastrof SLS

•	 České společnosti infekčního lékařství ČLS JEP

•	 Slovenskej spoločnosti infektológov SLS

•	 České hematologické společnosti ČLS JEP

•	 Společnosti pro orgánové transplantace ČLS JEP

•	 Výukového pracoviště intenzivní medicíny IPVZ

•	 České resuscitační rady

•	 Slovenskej resuscitačnej rady

•	 Společnosti pro porty a permanentní katétry

•	 Profesní a odborové unie zdravotnických pracovníků

•	 České asociace sester

•	 Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek

•	 Česko-Slovenského fóra pro sepsi

prof. MUDr. P. Ševčík, CSc., Ostrava

prof. MUDr. K. Cvachovec, CSc., MBA Praha

prof. MUDr. V. Černý, Ph.D., FCCM, Bratislava

prof. MUDr. M. Kolář, Ph.D., Olomouc

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

prof. MUDr. V. Šrámek, Ph.D., Brno

prof. MUDr. J. Beneš, PhD., Plzeň

prof. MUDr. P. Štourač, Ph.D., Brno

doc. MUDr. M. Hladík, Ph.D., Ostrava

doc. MUDr. R. Záhorec, CSc., Bratislava

doc. MUDr. J. Firment, Ph.D., Košice

MUDr. J. Koutun, CSc., Bratislava

MUDr. M. Otáhal, Ph.D., Praha

MUDr. J. Maňák, Ph.D., Hradec Králové

MUDr. I. Satinský, Ph.D., Havířov

MUDr. T. Zaoral, Ph.D., Ostrava

MUDr. B. Stibor, Baden bei Wien, Rakousko

MUDr. I. Zyková, Liberec

MUDr. P. Hon, Ostrava

MUDr. O. Jor, Ph.D., Ostrava

PhDr. R. Zoubková, Ph.D., Ostrava

MUDr. R. Kula, CSc., Ostrava

Vědecký výbor 25. Colours of Sepsis

Pod záštitou

Mediální partneři:

Koordinátor a garant odborného programu 25. Colours of Sepsis

•	 Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny FN Ostrava
•	 Klinika dětského lékařství FN Ostrava

Pořadatel 25. Colours of Sepsis

•	SANOPHARM	CZ	s.r.o.

Vzdělávací akce 25. Colours of Sepsis je pořádána dle Stavovského 
předpisu ČLK č. 16 (ID: 109499) a účast na ní je ohodnocena 30 kredity.

Vzdělávací akce 20. Sympozium „Aktuality v dětské intenzivní péči“ 
je pořádána dle Stavovského předpisu ČLK č. 16 (ID: 109518) a účast 
na ní je ohodnocena 12 kredity.

Vzdělávací akce 10. Postgraduální kurz sester v intenzivní péči 
je pořádána v rámci programu celoživotního vzdělávání a je 
registrována u České asociace sester (ČAS/55/2023).



CSL Behring s.r.o., Brumlovka, budova Alpha, Vyskočilova 2a/1461, 140 00 Praha 4, tel.: 241 416 441, www.cslbehring.cz

#Klinické studie potvrdily zvýšení pevnosti krevní sraženiny a redukci pooperačního krvácení; transfuze krevních produktů (erytrocytů, plazmy a trombocytů) byla významně snížena ve skupině 
s koncentrátem fi brinogenu ve srovnání s kontrolní skupinou. Klinické studie a údaje z farmakovigilance za 27 let prokázaly příznivý bezpečnostní profi l. 4, 5

*U pacientů se ŽOK se doporučuje iniciální dávka koncentrátu fi brinogenu nejméně 50 mg/kg tělesné hmotnosti (t.j. 3,75 g pro 75 kg pacienta). Rekonstituce přípravku Haemocomplettan 2 g trvá 
3 minuty. 1, 2, 3

Reference: 1. SPC pøípravku Haemocomplettan® P. 2. Diagnostika a léèba život ohrožujícího krvácení u dospìlých pacientù v intenzivní a perioperaèní péèi, Anest intenziv Med. 2017; 28: 263–269. 
3. CERTIFICATE OF ANALYSIS Haemocoplettan® P 20 mg/ml 1 × 2000 mg. 4. Warmuth et al. Systematic review of the ef cacy and safety of  brinogen concentrate substitution in adults. Acta 
Anaesthesiol Scand 2012; 56: 539–548. 5. Solomon C, et al.: Safety of  brinogen concentrate: analysis of more than 27 years of pharmacovigilance data, Thromb Haemost. 2015 Apr; 113(4): 759–71.

Zkrácená informace o léčivém přípravku

Název přípravku: Haemocomplettan® P 20 mg/ml* prášek pro injekèní/infuzní roztok. Kvalitativní 
a kvantitativní složení: Prášek pro pøípravu injekèního roztoku nebo infuzního roztoku pro 
intravenózní podání obsahující 1 g nebo 2 g lidského  brinogenu ( brinogenum humanum) v jedné 
injekèní lahvièce. Pøípravek obsahuje 20 mg/ml lidského  brinogenu po rekonstituci s 50 ml vody 
pro injekci pro Haemocomplettan® P 11 g nebo 100 ml vody pro injekci pro Haemocomplettan® P 
2 g. Vyrobeno z plazmy lidských dárcù. Terapeutické indikace: Léèba a profylaxe hemoragických 
onemocnìní: 1. Vrozená hypo-, dys- nebo a brinogenemie. 2. Získaná hypo brinogenemie 
vznikající z: poruch syntézy v pøípadech závažného poškození jaterního parenchyma, zvýšené 
intravaskulární spotøeby v dùsledku diseminované intravaskulární koagulace a hyper brinolýzy, 
zvýšené ztráty krve. Dávkování a způsob podání: 1. Profylaxe u pacientù s vrozenou hypo-,
dys - nebo a brinogenemií a známou tendencí ke krvácení. Aby se zabránilo nadmìrnému 
krvácení bìhem chirurgických zákrokù, je doporuèována profylaktická léèba zvýšením hladiny 
 brinogenu na 1 g/l a udržení koncentrace  brinogenu na této úrovni až do zastavení krvácení 
a nad 0,5 g/l až do kompletního zhojení rány. V pøípadì chirurgických zákrokù nebo léèby krvácení 
se musí dávka vypoèítat takto: Dávka (g) = [požadovaná úroveò (g/l) - základní úroveò (g/l)] 
× 1/17 (g/l/g/kg) × tìlesná hmotnost (kg). Následné dávkování (dávky a èetnost injekcí) by mìlo 
být upraveno na základì klinického stavu pacienta a výsledkù laboratorního vyšetøení. 2. Léèba 
krvácení. Dospìlí: Zpravidla se podává nejprve 1–2 g pøi následujících infuzích, jak je požadováno. 
V pøípadì závažného krvácení, tj. porodnického užití / odtržení placenty, mùže být vyžadováno 
velké množství  brinogenu (4–8 g). Dìti: Dávkování by mìlo být urèeno podle tìlesné hmotnosti 
a klinického stavu, ale je obvykle 20–30 mg/kg. Zpùsob podání: Intravenózní infuze nebo injekce 
pomocí aplikaèního zaøízení.* Kontraindikace: Hypersenzitivita na léèivou látku(y) nebo na 
kteroukoli pomocnou látku. Zjevná trombóza nebo infarkt myokardu, s výjimkou pøípadù život 
ohrožujícího krvácení. Zvláštní upozornìní: U pacientù s vrozeným nebo získaným de citem 
existuje riziko vzniku trombózy, pokud jsou léèeni lidským  brinogenem, a to zejména pøi 
vysokých dávkách nebo po opakovaném podání. Pacienti, kteøí dostávali lidský  brinogen, musí 
být peèlivì sledováni na pøíznaky trombózy. U pacientù s anamnézou ischemické choroby srdeèní 
a infarktu myokardu, u pacientù s jaterním onemocnìním, u pacientù pøed nebo po operaci, 
u novorozencù nebo u pacientù s rizikem tromboembolických pøíhod nebo diseminované 
intravaskulární koagulace musí být zvážen potenciální pøínos léèby s lidským plazmatickým 
 brinogenem proti riziku tromboembolických komplikací. Opatrnost a peèlivé sledování je 
nezbytné. Získaná hypo brinogenemie je spojena s nízkou koncentrací všech koagulaèních 
faktorù v plazmì (nejen  brinogen) a inhibitorù, a tak by mìla být zvážena léèba pøípravky 
z krve, které obsahují koagulaèní faktory (s nebo bez podávání koncentrátu  brinogenu). Je 

nutné peèlivé sledování koagulaèního systému. Pokud dojde k alergické nebo anafylaktické 
reakci, musí být injekce/infuze okamžitì zastavena. V pøípadì anafylaktického šoku je tøeba 
dodržovat standardní lékaøské postupy pro léèbu šoku. Interakce: Nejsou známy. Fertilita, 
těhotenství a kojení: Tìhotenství: Reprodukèní studie na zvíøatech nebyly provedeny. Léèivá 
látka je lidského pùvodu, je metabolizována stejným zpùsobem jako pacientovy vlastní bílkoviny. 
Nepøedpokládá se, že tyto fyziologické složky lidské krve mají negativní vliv na reprodukci 
nebo na plod. Bezpeènost  brinogenových pøípravkù z lidské plazmy nebyla v kontrolovaných 
klinických studiích stanovena. Klinické zkušenosti s  brinogenovými pøípravky v léèbì porodních 
komplikací naznaèují, že se nedají oèekávat žádné škodlivé úèinky na prùbìh tìhotenství nebo 
zdraví plodu nebo novorozence. Kojení: Není známo, zda je Haemocomplettan vyluèován do 
mateøského mléka. Bezpeènost  brinogenových pøípravkù z lidské plazmy pro použití bìhem 
kojení nebyla v kontrolovaných klinických studiích stanovena. Riziko pro kojené dítì nelze 
vylouèit. Fertilita: Údaje nejsou k dispozici. Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje:
Žádný vliv. Nežádoucí účinky: Vzácné: Alergické nebo anafylaktické reakce (jako generalizovaná 
kopøivka, vyrážka, pokles krevního tlaku, dušnost), zvýšení tìlesné teploty. Velmi vzácné:
Tromboembolické pøíhody (vèetnì infarktu myokardu a plicní embolie). Pro úplný výèet vzácných 
nežádoucích úèinkù ètìte Souhrn údajù o pøípravku v plné verzi. Předávkování: Aby se pøedešlo 
pøedávkování, je indikované pravidelné monitorování plazmatické hladiny  brinogenu v prùbìhu 
léèby. V pøípadì pøedávkování se zvyšuje riziko vzniku tromboembolických komplikací. Doba 
použitelnosti: 5 let. Chemická a fyzikální stabilita pro rekonstituovaný pøípravek byla prokázána 
na dobu 8 hodin pøi pokojové teplotì (max. +25 °C). Z mikrobiologického hlediska má být 
pøípravek použit okamžitì po rekonstituci. Není-li rekonstituovaný pøípravek použit okamžitì, 
doba uchovávání nesmí pøekroèit 8 hodin pøi pokojové teplotì (max. +25 °C). Rekonstituovaný 
pøípravek nesmí být uchováván v chladnièce. Uchovávání: Uchovávejte v chladnièce (2 °C – 8 °C).* 
Chraòte pøed mrazem. Uchovávejte lahvièku ve vnìjším obalu, aby byl pøípravek chránìn pøed 
svìtlem. Druh obalu a obsah balení: Lahvièka obsahující 1 g nebo 2 g lidského  brinogenu,  ltr 
a dávkovací hrot.* Jméno a adresa držitele rozhodnutí o registraci: CSL Behring GmbH, Emil-
von-Behring-Strasse 76, D-35041 Marburg, Nìmecko. Registrační číslo: 75/395/93-C. Datum první 
registrace: 19. 5. 1993. Datum posledního prodloužení registrace: 17. 12. 2014. Pøípravek je vázán 
na lékaøský pøedpis a je hrazen z prostøedkù veøejného zdravotního pojištìní. Úplnou informaci 
pro pøedepisování najdete v Souhrnu informací o pøípravku (SmPC). Více informací se dozvíte na 
adrese CSL Behring s.r.o., Vyskoèilova 2a/1461, 140 00 Praha 4, tel. 241416441, www.cslbehring.cz

* Všimnìte si zmìn v textu této zkrácené informace o pøípravku.  ZIP-HCOM-v001

CZE-HCT-0032
Datum pøípravy: leden 2023
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25. Colours of Sepsis: Obecné informace

Čtvrtek 26. ledna 2023
galavEČEr 25. Colours of sEPsIs
Místo: sál Platinum, Hotel Clarion
ZaHájEní: 20:00
Program: Úvodní slovo, slavnostní 
křest knihy „Laboratorní vyšetření 
v klinické praxi“
HudEbní vystouPEní: banda dEl 
CaffE

Středa 25. ledna 2023
slavnostní otEvřEní 
25. Colours of sEPsIs
Místo: Rock and Roll Garage Club
ZaHájEní: 20:30
Program: Úvodní slovo a zahájení 
večera
HudEbní vystouPEní: toP drEam 
ComPany, roCk&roll band 
marCEla Woodmana

Úterý 24. ledna 2023
uvítaCí rECEPCE 25. Colours of 
sEPsIs
Místo: sál Platinum, Hotel Clarion
ZaHájEní: 20:00
Program: Slavnostní úvod 25. Colours 
of Sepsis
HudEbní vystouPEní: rEvIval 
luCIE morava, sIlEnt trIo, 
CImbálová muZIka vojtEk

Místo konání: Clarion Congress Hotel Ostrava,  
Zkrácená 2703/84, 700 30 Ostrava – Zábřeh

Přednáškové sály pro prezenční účast: Sapphire, Platinum, 
Rubín, Gold, Antracit, Silver
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:

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 23. 1. 2023;  7:15  -  11:30, 17:00 - 20:00
Úterý 24. 1. 2023;  7:15 -  17:00
Středa  25. 1. 2023;  7:15 -  15:00
Čtvrtek 26. 1. 2023;  7:15 -  15:00
Pátek 27. 1. 2023;  8:00 -  10:00

Výdej certifikátů:
Pondělí 23. 1. 2023;  17:00 - 19:00
Úterý 24. 1. 2023;  16:00 - 18:00
Středa 24. 1. 2023;  16:00 - 18:00
Čtvrtek 25. 1. 2023;  14:00 - 16:00
Pátek 26. 1. 2023;  10:00 - 12:30

Stravování:

Obědy pro účastníky s platnou registrací na daný 
den budou vydávány od 23. 1. 2023 do 27. 1. 2023 
vždy od 11:30 do 14:00 v restauracích Veduta, Benada 
a dalších vyčleněných prostorách hotelu Clarion.
Nápoje a občerstvení budou podávány o přestávkách 
v sále Diamant, v předsálí, v restauraci Benada a před 
sálem Rubín v časech uvedených v programu akce.

Společenský program:

Upozornění: Společenské večery nejsou součástí 
odborného programu a tedy ani registračního 
poplatku. V případě volné kapacity lze 
vstupenky na společenské večery zakoupit 
online na adrese https://coloursofsepsis.cz/25-
rocnik/registrace-spolecensky-vecer-vstupenka/ 
Osobní nákup na místě není možný.

Od hotelů do Garage Club
autobus č. 1:  odjezdy
Z hotelu Imperial do hotelu Harmony Club  19:15 
Z hotelu Harmony Club do Garage Club  19:30 
autobus č. 2:   
Z hotelu Quality Hotel Ostrava City   19:20 
autobus  č. 3:
Od hotelu Clarion (zastávka v hotelu Vista) 19:00 
Od hotelu Vista  19:15 

Z Garage Club zpět do hotelů
autobus č. 1:  odjezdy
Do hotelů Clarion a Vista  0:30 | 1:30 
autobus č. 2:
Do hotelů Quality, Harmony Club a Imperial 0:30 | 1:30 

Odjezdy autobusů na společenský večer 25. 1. 2023, Rock and Roll Garage Club, Martinovská 3262/50, Ostrava-Martinov

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

- 8 -
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obECný uZ v Im,  
Základní ttE kurZ

7:45 - 8:00 
Úvod, ZaHájEní kurZu
F. Burša (Ostrava)

8:00 - 9:30 
I. blok
•	 Pozice ultrazvuku v intenzivní 

medicíně, rozsah vyšetření, 
informační zdroje 
M. Bebej (Ostrava)

•	 Základy ultrazvuku, základní 
nastavení přístroje, typy přístrojů 
M. Bebej (Ostrava)

•	 Kanylace cévního řečiště, praktický 
nácvik 
J. Rodina (Ostrava)

9:30 - 9:45 
PřEstávka

9:45 - 11:30 
II. blok
•	 Základy duplexní sonografie cév - UZ 

tepen, žil, trombóza a hodnocení 
perfuze orgánů 
T. Král (Opava)

•	 Kanylace cévního řečiště - praktická 
část

•	 Nastavení UZ, nácvik kanylací 
na modelech a fantomech, 
tipy & triky 
J. Rodina (Ostrava), T. Král (Opava), 
M. Bebej (Ostrava), J. Papaj 
(Olomouc)

11:30 - 12:30 
PřEstávka na oběd

Pondělí, 23. 1. 2023 - dopolední program
SÁL SAPPHIRE SÁL GOLDSÁL PLATINUM SÁL ANTRACITSÁL RUBÍN SÁL SILVER

kurZ aPlIkovanÉ 
ECHokardIografIE na jIP

8:00 - 8:15 
Úvod, ZaHájEní kurZu
F. Burša (Ostrava)

8:15 - 9:30 
I. blok
•	 Proč potřebuji umět echo na JIP 

F. Burša (Ostrava)
•	 Jícnové echo z pohledu kardiologa 

J. Pudich (Ostrava)
•	 Jícnové echo z pohledu intenzivisty 

F. Burša (Ostrava)

9:30 - 9:45 
PřEstávka na kávu

9:45 - 11:30 
II. blok
•	 Systolická funkce levé komory 

J. Pudich (Ostrava)
•	 Strain echo - nastal už čas, nebo 

nikdy nenastane? 
F. Burša (Ostrava)

11:30 - 12:30 
PřEstávka na oběd

5. dEn mladýCH IntEnZIvIstŮ

8:30 – 8:45 
slavnostní ZaHájEní 5. dnE 
mladýCH IntEnZIvIstŮ
P. Ševčík (Ostrava), R. Kula, (Ostrava), 
Z. Molnár (Budapest), P. Sklienka 
(Ostrava), V. Vodička (Ostrava),  
O. Jor, (Ostrava)

08:45 - 10:15 
PraktICkÉ dovEdnostI nutnÉ 
Pro PráCI na jIP
Předsedající:  
J. Valky (Banská Bystrica),  
M. Bilská (Ústí nad Labem)
•	 Zajištění dýchacích cest na JIP 

K. Lečbychová (Ostrava)
•	 Hrudní drenáž 

M. Smoleňák (Banská Bystrica)
•	 Volba vstupu do žilního systému 

R. Nagypál (Banská Bystrica)
•	 Punkční tracheostomie 

M. Kročilová Wiesnerová  
(Valašské Meziříčí)

•	 Kdy dělat operační tracheostomii 
M. Navrátilová (Ostrava)

10:15 - 10:30
PřEstávka s aoP orPHan
•	 Rapibloc® coffee break: Zkusme najít 

vhodného pacienta 
R. Kula, M. Káňová, O. Jor, F. Burša 
(Ostrava)

10:30 – 12:00
antIbIotIka v IntEnZIvní PÉČI
Předsedající: 
J. Sagan (Ostrava),  
V. Vodička (Ostrava)
•	 Aminoglykosidy 

T. Pařízek (Bratislava)
•	 Kolistin 

E. Krejčí, Ph.D. (Ostrava)
•	 Cefalosporiny 

H. Bartoš (Ústí and Labem)

12:00 - 13:00 
PřEstávka na oběd
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obECný uZ v Im,  
Základní ttE kurZ

12:30 - 14:45 
III. blok
•	 UZ dutiny břišní v IM 

T. Jonzsta (Ostrava)
•	 FAST u traumat, velké cévy, AAA, 

orgány dutiny břišní, IAH
•	 UZ hlavy a krku, UZ měkkých tkání 

M. Bebej (Ostrava)
•	 VExUS, hodnocení kongesce 

a hyperhydratace 
J. Rodina (Ostrava)

•	 Praktický nácvik 
T. Jonzsta (Ostrava), M. Bebej 
(Ostrava), J. Rodina (Ostrava)

14:45 - 15:00 
PřEstávka

15:00 - 16:30 
Iv. blok
•	 Základní TTE Projekce 

J. Rodina (Ostrava)
•	 Praktický nácvik na modelech 

J. Rodina (Ostrava), T. Král (Opava), 
M. Bebej (Ostrava), J. Papaj 
(Olomouc)

16:30 - 17:00 
PřEstávka na PříPravu sálu

17:00 - 18:30 
v. blok
•	 Anatomický model srdce z pohledu 

ECHO projekcí 
J. Horáček (Ostrava)

18:30 
ukonČEní PrvníHo dnE kurZu

Pondělí, 23. 1. 2023 - odpolední program
SÁL SAPPHIRE SÁL GOLDSÁL PLATINUM SÁL ANTRACITSÁL RUBÍN SÁL SILVER

kurZ aPlIkovanÉ 
ECHokardIografIE na jIP

12:30 - 13:30 
III. blok
•	 Praktický nácvik TEE na simulátorech
•	 Praktický nácvik TTE projekcí 

na figurantovi 
J. Pudich (Ostrava), F. Burša 
(Ostrava)

13:30 - 13:45 
PřEstávka

13:45 - 15:45 
Iv. blok
•	 Chlopenní vady 

F. Burša (Ostrava)
•	 Když jedna nemocná chlopeň nestačí 

B. Bortlíčková (Ostrava)

15:45 - 16:00 
PřEstávka

16:00 - 17:00 
v. blok
•	 ECHO u ECMO 

F. Burša (Ostrava)
•	 Praktický výcvik TEE na simulátorech
•	 Kazuistiky, debata, téma dle výběru 

B. Bortlíčková (Ostrava), J. Pudich 
(Ostrava)

17:00 - 18:30 
vI. blok
•	 Anatomický model srdce z pohledu 

ECHO projekcí
•	 J. Horáček (Ostrava)

18:30 
ukonČEní PrvníHo dnE kurZu

20. aktualIty v dětskÉ 
IntEnZIvní PÉČI

16:00 – 17:30
WorksHoP: ZáludnostI 
dětskýCH arytmIí
Přednášející:  
J. Pavlíček, T. Gruszka (Ostrava)

Dítě není malý dospělý a liší se 
i jeho EKG. Křivky jsou rychlejší, 
leckdy s mnoha artefakty, až 
po obraz cestičky opilého mravence 
namočeného v kalamáři. Podíváme 
se s vámi na spektrum nejčastějších 
arytmií v dětském věku a vše vás 
naučíme.

5. dEn mladýCH IntEnZIvIstŮ

13:00 – 15:00 
soft skIlls
Předsedající:  
J. Firment (Košice),  
T. Ekrtová (Ostrava)
•	 Právní aspekty práce na jednotce 

intenzivní péči 
P. Firment (Prešov)

•	 Komunikace v IP 
T. Vymazal (Praha)

•	 Education in critical care medicine 
Z. Molnár (Budapešť, Maďarsko)

•	 Why should we bother with learning 
the language of science? 
Caner Turan (Budapešť, Maďarsko)

15:00 - 15:15 
PřEstávka 

15:15 – 16:45 
PřICHáZíš k lŮžku PaCIEnta 
a vIdíš
Předsedající:  
J. Beneš (Plzeň),  
M. Kovář (Brno)
•	 Na EKG… 

J. Vrtal (Ostrava)
•	 Na ventilátoru… 

E. Klabusayová (Brno)
•	 Na kapnografické křivce… 

J. Kostka (Plzeň)
•	 Na EEG… 

D. Kec (Brno)

16:45 - 17:00 
PřEstávka 

17:00 – 18:30 
PEstrÉ barvy IntEnZIvní 
mEdICíny – PanElová dIskusE
Moderuje: V. Vodička (Ostrava)
Panelisté:
•	 O. Jor (Ostrava)
•	 M. Kročilová Wiesnerová (Valašské 

Meziříčí)
•	 K. Vrbica (Brno)
•	 K. Lečbychová (Ostrava)
•	 M. Kalina (Ústí nad Labem)
•	 J. Cichý (Ostrava)
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Úterý, 24. 1. 2023 - dopolední program
SÁL SAPPHIRE SÁL GOLDSÁL PLATINUM SÁL ANTRACITSÁL RUBÍN SÁL SILVER

20. aktualIty v dětskÉ 
IntEnZIvní PÉČI

8:00 – 8:10 
Úvod a ZaHájEní

08:10 - 08:45 
≥ 20 lEt v dětskÉ IntEnZIvní 
mEdICíně… a stálE mě to baví?
T. Zaoral (Ostrava)
V. Vobruba (Praha), M. Fedora (Brno), 
M. Pisarčíková (Košice), J. Köppl 
(Bratislava), D. Raffaj (Nottingham), 
S. Nosáľ (Martin), M. Prchlík (Praha)

08:45 - 08:50 
PřEstávka

08:50 – 10:00 
sEPsE v dětskÉ IntEnZIvní 
mEdICíně v PrŮběHu 20 lEt
Předsedající:  
M. Fedora (Brno)
•	 20 let definic a léčby pediatrické 

sepse 
M. Fedora (Brno)

Round table: Léčíme dnes sepsi jako 
před 20 lety?
V. Vobruba (Praha), T. Zaoral (Ostrava), 
J. Köppl (Bratislava), D. Raffaj 
(Nottingham), S. Nosáľ (Martin), 
M. Prchlík (Praha), M. Pisarčíková 
(Košice)

10:00 - 10:10 
PřEstávka

10:10 - 12:05 
sEPsE v dětskÉ IntEnZIvní 
mEdICíně dnEs
Předsedající:  
P. Dominik (Brno), J. Závora (Praha)
•	 Moderní metody při časné 

diagnostice sepse 
M. Průcha (Praha)

•	 Metagenomika v diagnostice sepse 
J. Závora (Praha)

•	 Časná diagnostika sepse pomocí 
nezralých forem krevních destiček 
a granulocytů 
P. Dominik (Brno)

•	 Komunitní vs. nozokomiální sepse 
v ČR z pohledu mikrobiologa 
M. Hanslianová (Brno)

•	 Fenotypy sepse – použitelné v praxi? 
J. Maláska (Brno)

•	 Teplotní management v sepsi 
M. Kratochvíl (Brno)

•	 Hemoperfuze u septických pacientů: 
zkušenosti vs. EBM 
T. Zaoral (Ostrava)

12:30 - 13:00 
symPoZIum sPolEČnostI CHEIrón

10. Postgraduální kurZ sEstEr 
v IntEnZIvní PÉČI

8:30 – 8:45 
Úvod a ZaHájEní

08:45 - 10:15 
Léčebné a diagnostické postupy 
u pacienta v sepsi
Předsedající:  
R. Zoubková (Ostrava), J. Flajšingrová 
(Brno)
•	 Periferní cévní vstup v centru 

pozornosti 
L. Syrovátková (Praha)

•	 Delirium v intenzivní péči 
P. Dzurňáková (Ostrava)

•	 Aseptic non touch techniques and 
their benefits 
S. Clare (Londýn, Velká Británie)

•	 Katabolismus - dobrý sluha, špatný 
pán 
M. Káňová, I. Nytra, R. Zoubková 
(Ostrava)

•	 Algoritmus domácí umělé plicní 
ventilace v klinické praxi 
L. Ortová, M. Baluchová (Ostrava)

10:15 - 10:30 
PřEstávka

10:30 – 11:45 
transPlantaČní Program
Předsedající:  
T. Glac (Ostrava), R. Keleman (Praha)
•	 Transplantační program ČR 

T. Glac, K. Rusková, P. Švec, 
D. Streitová (Ostrava)

•	 Zápas jednoho dne - když jeden 
koordinátor nestačí 
L. Telecká, J. Lukešová, M. Hlavňovská 
(Brno)

•	 Srdce v oblacích - transmedics 
R. Keleman, Z. Babková (Praha)

•	 Transplantace rohovky 
M. Kulhavá, D. Streitová, H. Mittáková, 
L. Kolarčík (Ostrava)

•	 Obchod s orgány 
L. Kielberger, D. Maule (Plzeň)

11:45 - 13:00 
PřEstávka na oběd

obECný uZ v Im,  
Základní ttE kurZ

8:00 - 9:15 
I. blok
•	 Ultrasonografie hrudníku a plic
•	 Zakladní způsob vyšetřování, 

ventilace, PNO, vyšetření pleury, 
výpotek

•	 Vyšetření bránice 
M. Bebej (Ostrava)

9:15 - 9:30 
PřEstávka

9:30 - 11:30 
II. blok
•	 Základy neurosonografie, rozsah 

vyšetření
•	 Intrakraniální hypertenze, mozková 

perfůze, mozková smrt 
M. Roubec (Ostrava)

•	 Praktický nácvik na figurantech (TTE, 
hrudník, TCCD, břicho) 
M. Roubec (Ostrava), J. Rodina 
(Ostrava), M. Bebej (Ostrava), 
K. Axmann (Olomouc)

11:30 - 12:30 
PřEstávka na oběd

kurZ aPlIkovanÉ 
ECHokardIografIE na jIP

8:00 - 10:15 
I. blok
•	 Pravá komora - důležitý hráč nebo 

hubený soused levé 
D. Marek (Přerov)

•	 ECHO nejen v péči o traumata 
M. Štěpán (Plzeň)

•	 Srdce jako zdroj sepse 
P. Kukla (Ostrava)

10:15 - 10:30 
PřEstávka

10:30 - 11:30 
II. blok
•	 Není to infarkt ani embolie 

F. Burša (Ostrava)

11:30 - 12:30 
PřEstávka na oběd

sEPsEast 

08:30 – 10:00 
sEPsEast - Part 1
West-East cooperation and out 
message
Předsedající:  
Z. Molnár (Budapest, Hungary), 
J. Beneš (Pilsen, Czech Republic)
•	 What means “SepsEast” 

J. Beneš (Pilsen, Czech Republic), 
Z. Molnár (Budapest, Hungary)

•	 ARDS: new consideration for a new 
definition 
G. Bellani (Monza, Italy)

•	 Impact of quantity and quality of 
ICU staff on outcome - glance from 
SepsEast 
M. Jankowski (Warsaw, Poland)

•	 Results of the SEARCH registry 
A. Sustic (Rijeka, Croatia)

•	 How to start and implement fluid 
stewardship 
M. Malbrain (Lovenjoel, Belgium)

10:00 – 10:30 
PřEstávka

10:30 – 12:30 
sEPsEast - Part 2
Research in Central and Eastern 
Europe
Předsedající:  
K. Szuldrzynski (Warsaw, Poland), 
J. Kletečka (Pilsen, Czech Republic)
•	 INTUBE study results 

K. Szuldrzynski (Warsaw, Poland)
•	 Artefitial intelligence to improve 

hemodynamic stability 
J. Kletečka (Pilsen, Czech Republic)

•	 BMI and body size in the ICU 
M. Lainscak (Ljubljana, Slovenia)

•	 Results from One Year in the 
Translational Medicine PhD program 
in Semmelweis University, Hungary 
C. Turan (Budapest, Hungary)

•	 The role of neutrophil-lymphocyte 
ratio for monitoring and stratification 
of sepsis syndrome 
R. Záhorec (Bratislava, Slovakia)

•	 Personalized mechanical ventilation: 
tools and goals 
Z. Ruszkai (Budapest, Hungary)

12:30 - 13:30 
PřEstávka na oběd

Hlavní Program  
25. Colours of sEPsIs

8:30 - 16:30 
alkoHol - InfluEnCEr naší 
PraXE

8:30 - 10:20 
I. blok: alkoHol a...
Předsedající:  
T. Gabrhelík (Zlín),  
O. Klementová (Olomouc)
•	 …předoperační příprava a anestezie 

T. Vymazal (Praha)
•	 …forenzní dopady 

R. Černá Pařízková (Hradec Králové)
•	 …jeho farmakologie a vliv 

na medikaci 
M. Vodička (Zlín)

•	 …děti 
I. Žídková (Ostrava)

10:20 - 10:40 
PřEstávka

10:40 - 12:05 
II. blok: alkoHol a...
Předsedající:  
T. Gabrhelík (Zlín),  
O. Klementová (Olomouc)
•	 …pooperační delirium a delirium 

tremens 
K. Nekvindová (Zlín)

•	 …antipsychotika, diazepiny, léčba 
alkoholem? 
R. Turek (Zlín)

•	 …perioperační nutriční péče 
L. Doubravská (Olomouc)

12:05 - 13:30 
PřEstávka na oběd
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Úterý, 24. 1. 2023 - odpolední program

20. aktualIty v dětskÉ 
IntEnZIvní PÉČI

13:30 - 15:10 
varIa
Předsedající:  
O. Petrík (B. Bystrica), J. Köppl (Bratislava)
•	 Referenční meze ClotPro pro dětské 

pacienty – původní práce 
K. Lauková (Bratislava)

•	 (Ne)vystačíme si s dávkováním ATB 
u dětí dle SPC? 
I. Kacířová (Ostrava)

•	 Být v extázi a přežít 
M. Frelich (Ostrava), P. Heinige (Praha)

•	 Dvakrát meraj a raz rež 
O. Petrík (Banská Bystrica)

•	 Rychle progredující kardiorespirační 
selhání u 12letého chlapce 
J. Fremuth (Plzeň)

•	 ECMO a CRRT v terapii septického 
šoku novorozence 
S. Mečířová (Praha)

15:10 - 15:20 
PřEstávka a ProHlídka PostErŮ

15:20 - 16:40 
dětskÉ trauma v PrŮběHu 20 lEt
Předsedající:  
P. Heinige (Praha), S. Nosál‘ (Martin)
•	 Zásady intenzivní a resuscitační 

péče o pediatrického pacienta se 
závažným kraniotraumatem 
M. Prchlík (Praha)

•	 Půl roku s Matyášem 
P. Heinige (Praha)

•	 Následná intenzivní péče o dětské 
pacienty se závažným kraniotraumatem 
M. Vrublová (Olomouc)

•	 Poúrazový abdominální kompartment 
syndrom 
J. Jonáš (Praha)

16:40 - 16:50 
PřEstávka

16:50 - 18:10 
„End of lIfE CarE“ u dítětE 
v dětskÉ IntEnZIvní PÉČI
Předsedající:  
M. Exnerová (Hořovice), M. Vrublová 
(Olomouc)
•	 Faktory ovlivňující kvalitu a vnímání 

end-of-life care u dětí 
J. Djakow (Hořovice), M. Exnerová 
(Hořovice)

•	 Dobrý život až do konce v prostředí 
dětské intenzivní péče 
M. Kratochvíl (Brno)

•	 Komunikace závažné zprávy rodičům 
- umíme to? 
M. Exnerová (Hořovice), D. Suk (Praha)

•	 Diskuse

18:15 - 19:30
ZasEdání výboru sEkCE 
IntEnZIvní mEdICíny PřI ČEskÉ 
PEdIatrICkÉ sPolEČnostI 
(salonEk bEryl)

10. Postgraduální kurZ sEstEr 
v IntEnZIvní PÉČI

13:00 - 14:15 
urgEntní a PřEdnEmoCnIČní 
PÉČE
Předsedající:  
M. Bijok (Ostrava), Z. Kučerová 
(Ostrava)
•	 Krvavá oblaka 

A. Balgarová, D. Holeš, J. Sládek 
(Ostrava)

•	 Indikační kritéria k eCPR v PNP 
M. Bijok, L. Mašek (Ostrava)

•	 ECMO jako součást KPR 
Z. Kučerová, K. Točoňová (Ostrava)

•	 Vybrané kazuistiky z prostředí 
urgentní péče 
J. Flajšingrová, R. Berger (Brno)

14:15 - 14:30 
PřEstávka

14:30 - 16:00 
ZajímavÉ kaZuIstIky
Předsedající:  
J. Coufalová (Ostrava), D. Tadic (Vídeň, 
Rakousko), B. Moravčík (Brno)
•	 Difterie - smrtelné onemocnění 

po 50 letech znovu na scéně 
D. Tadic (Vídeň, Rakousko)

•	 Případ Borrelia Recurrentis u mladé 
pacientky 
M. Hanke (Vídeň, Rakousko)

•	 Druhá šance...multidisciplinární 
spolupráce mostem k transplantaci 
S. Burešová (Ostrava)

•	 Alkohol u dětí - zajímavé kazuistiky 
H. Neiserová, M. Hlávková (Ostrava)

•	 Ošetřovatelské a terapeutické 
postupy při léčbě komplikovaného 
případu PIMS na ODIM FTN 
J. Jeřábek, O. Šedivý (Praha)

•	 Můžeme předběhnout CRS? 
H. Cieslarová, K. Gryczová (Ostrava)

16:00 - 16:15 
PřEstávka

16:15 - 17:15 
PanElová dIskusE - IntErakCE 
lÉkařE a sEstry
Moderátor:  
O. Jor (Ostrava)
Panelisté: 
R. Swaczyna (Ostrava) 
D. Astapenko (Hradec Králové) 
V. Vodička (Ostrava) 
T. Pařízek (Bratislava) 
M. Swiatkovská (Ostrava) 
D. Jatagandzidis (Drážďany, Německo) 
J. Pospíšilová (Ostrava) 
Z. Kučerová (Ostrava)

17:15 - 17:45 
PostErová sEkCE

obECný uZ v Im,  
Základní ttE kurZ

12:30 - 13:30 
III. blok
•	 Ultrasonografie hrudníku a plic
•	 Plicní záněty, ARDS, plicní edém, 

plicní/pleurální expanze, navigované 
intervence 
J. Rodina (Ostrava)

•	 Diagnostika dušnosti - BLUE 
protokol, vyšetření dýchacích cest - 
UZ během PTD 
M. Štěpán (Plzeň)

13:30 - 13:45 
PřEstávka

13:45 - 15:45 
Iv. blok
•	 Základy TTE
•	 BASIC CCE-FATE protokol, 

systolická funkce srdce, ACP, základy 
hemodynamiky 
J. Rodina (Ostrava)

•	 Praktický nácvik na figurantech 
P. Kukla (Ostrava), J. Rodina 
(Ostrava), M. Bebej (Ostrava), 
K. Axmann (Olomouc)

15:45 - 16:00 
PřEstávka

16:00 - 17:00 
v. blok
•	 Základy TTE
•	 Chlopenní vady 

P. Kukla (Ostrava)
•	 AIM a RWMA 

P. Kukla (Ostrava), J. Rodina 
(Ostrava), M. Bebej (Ostrava), 
K. Axmann (Olomouc)

17:00 - 17:30 
vI. blok
•	 Základy TTE
•	 Periresuscitační TTE - FEEL protokol
•	 UZ v přednemocniční péči 

M. Štepán (Plzeň)

17:30 
ukonČEní kurZu, PřEdání 
CErtIfIkátŮ

kurZ aPlIkovanÉ 
ECHokardIografIE na jIP

12:30 - 13:30 
III. blok
•	 Infarkt - lepší echo než EKG? 

P. Kukla (Ostrava)

13:30 - 14:30 
Iv. blok
•	 Srdeční výdej - echo jako nejlepší 

a nejpracnější hemodynamický 
monitor 
F. Burša (Ostrava)

•	 Srdeční zástava - Mám resuscitovat 
nebo dělat echo? 
M. Štěpán (Plzeň)

14:30 - 14:45 
PřEstávka

14:45 - 16:15 
v. blok
•	 Proč můj pacient nejde odpojit 

od UPV? 
F. Burša (Ostrava)

•	 Co mě díky echu na urgentu 
nepřekvapí… 
M. Štěpán (Plzeň)

16:15 - 16:30 
PřEstávka

16:30 - 17:30 
vI. blok
•	 Co mě díky echu na aru často 

překvapí… 
P. Kukla (Ostrava)

•	 ECMO CPR - nejdřív echo potom 
ecmo 
F. Burša (Ostrava)

17:30 
ukonČEní kurZu, PřEdání 
CErtIfIkátŮ

Hlavní Program 
25. Colours of sEPsIs

13:30 - 14:50 
III. blok: alkoHol a...
Předsedající:  
T. Gabrhelík (Zlín),  
O. Klementová (Olomouc)
•	 …jeho vliv na průběh sepse 

J. Rulíšek (Praha)
•	 …akutní GIT stavy z pohledu 

intenzivisty 
K. Axmann (Olomouc)

•	 …akutní GIT stavy z pohledu 
intervenčního gastroenterologa 
O. Urban (Olomouc)

14:50 - 15:05 
PřEstávka

15:05 - 16:30 
Iv. blok: alkoHol a...
Předsedající:  
T. Gabrhelík (Zlín),  
O. Klementová (Olomouc)
•	 …akutní stavy v IP, selhání jater 

a ledvin 
O. Klementová (Olomouc)

•	 …abusus intenzivisty 
R. Gabrhelík (Praha)

•	 ...Ethanol a jiné alkoholy 
J. Neiser (Ostrava)

16:45 - 17:45 
PanElová dIskusE: rEsusCItaCE 
sEPtICkÉHo šoku
Moderátor: R. Kula (Ostrava)
Panelisté: 
•	 J. Beneš (Plzeň)
•	 V. Zvoníček (Praha)
•	 R. Záhorec (Bratislava)
•	 B. Stibor (Baden bei Wien, Rakousko)
•	 P. Sklienka (Ostrava)

Hlavní Program 
25. Colours of sEPsIs

13:30 – 15:30 
PErIoPEraČní mEdICína - tIPy 
a trIky, jak být lEPší nEž 
ostatní
Předsedající:  
R. Záhorec (Bratislava),  
T. Vymazal (Praha)
•	 Je chybovat lidské? 

T. Vymazal (Praha)
•	 Jak na křehkého pacienta 

M. Horáček (Praha)
•	 Optimalizace před 

kardiochirurgickým zákrokem 
P. Michálek (Praha)

•	 Předoperační příprava 
J. Beneš (Plzeň)

•	 Predoperačné faktory rizika 
pooperačných komplikácií 
R. Záhorec (Bratislava)

•	 Regionální anestezie v perioperačním 
období 
T. Gabrhelík (Zlín)

15:30 – 15:45 
PřEstávka 

15:45 – 17:05 
nutrIČní PodPora u krItICky 
nEmoCnýCH - dělámE to 
sPrávně?
Blok připraven ve spolupráci se 
Společností klinické výživy a intenzivní 
metabolické péče.
Předsedající: 
P. Těšínský (Praha), F. Novák (Praha)
•	 Cévní přístupy: co je dnes „in“? 

J. Charvát (Praha)
•	 Mikronutrienty: maličkosti 

s makrovýznamem 
F. Novák (Praha)

•	 Enterální výživa u kriticky 
nemocného: příběh zdaleka nekončí 
P. Kohout (Praha)

•	 Kalorie a protein: jaká je realita a je 
dosažení doporučených hodnot 
opravdu cílem? 
P. Těšínský (Praha)

17:15 - 17:45 
sPECIální PřEdnáška
Předsedající:  
J. Neiser (Ostrava)
•	 Problém predátorských časopisů 

M. Helán (Brno)
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20. aktualIty v dětskÉ 
IntEnZIvní PÉČI

08:30 - 10:10 
20 lEt v dětskÉ IntEnZIvní, 
urgEntní mEdICíně a dětskÉ 
anEstEZII
Předsedající:  
J. Čutora (B. Bystrica), V. Vobruba 
(Praha)
•	 Dětská anestezie 

P. Kenderessy (B. Bystrica, Londýn)
•	 KPR u dětí 

M. Nowaková (Ostrava)
•	 Potřebuji žilní vstup – tehdy a dnes 

J. Čutora (B. Bystrica)
•	 Pediatric ARDS 

S. Nosáľ (Martin)
•	 Kardiální selhání v průběhu 20 let 

a ECMO 
V. Vobruba (Praha)

•	 AKI u dětí a eliminační metody 
T. Zaoral (Ostrava)

10:10 - 10:20 
PřEstávka

10:20 - 12:00 
CmP v dětskÉ IntEnZIvní 
mEdICíně
Předsedající:  
J. Klučka (Brno), H. Medřická (Ostrava)
•	 Co je nového v diagnostice a léčbě 

CMP u dospělých pacientů 
O. Volný (Brno)

•	 Možnosti intervenční radiologie 
v léčbě CMP 
J. Hustý (Brno)

•	 Co je nového v diagnostice a léčbě 
CMP u dětských pacientů 
J. Klučka (Brno)

•	 CMP v dětském věku a COVID 
T. Skříšovská (Brno)

•	 CMP a dětská neurointenzivní péče – 
v čem může pomoci neurochirurg 
A. Mrlian (Brno)

•	 CMP v dětském věku a outcome – 
pohled neurologa 
Š. Aulická (Brno)

12:15- 13:15 
symPoZIum sPolEČnostI PfIZEr

10. Postgraduální kurZ sEstEr 
v IntEnZIvní PÉČI

08:30 - 10:15 
WorksHoP: na PoloZE ZálEží
I. Chwalková, M. Stodůlková, A. Horák 
(Ostrava), M. Otáhal (Praha), M. Mlček 
(Praha)
Program PřIPravEn 
vE sPoluPráCI s fIrmou 
mondIag.

10:15 - 10:30 
PřEstávka

10:30 - 11:45 
WorksHoP: anaConda
J. Coufalová, M. Hlávková, Z. Rautová, 
M. Nowaková, S. Štefankovičová 
(Ostrava)
Program PřIPravEn 
vE sPoluPráCI s fIrmou 
saEgElIng mEdIZIntECHIk.

11:45 - 13:00 
PřEstávka na oběd

10:00 - 15:00
transPort PaCIEnta s vysoCE 
nakažlIvou nEmoCí.
•	 Prezentace sanitního vozu aktivních 

záloh agentury vojenského 
zdravotnictví (v prostoru před 
hotelem Clarion) 
P. Pulik, M. Hykel (Těchonín)

žIlní kanylaCE v IntEnZIvní 
PÉČI - Pro ZaČátEČníky

08:30 - 12:00 
WorksHoP “basIC”: Zavádění 
CICC a PICC Pod ultraZvukEm, 
navIgaČní systÉmy k umístění 
dIstálníHo konCE katEtru, PÉČE 
o katEtr
Program připraven ve spolupráci se 
Společností pro porty a permanentní 
katétry SPPK
Podpora firem: MEDISYNER, Nimotech
Úvodní tEorEtICká Část

08:30 - 08:40
•	 Společnost pro porty a permanentní 

katetry 
J. Charvát (Praha)

08:40 - 08:55
•	 Základy ultrazvukového vyšetření 

a kanylace pod UZV 
V. Chovanec (Hradec Králové)

08:55 - 09:10
•	 Navigační systémy při kanylacích 

L. Daniš (Olomouc)

09:10 - 09:25
•	 Specifika žilních vstupů v pediatrii 

T. Merta (Brno)

09:25 - 09:40
•	 Základy ošetřování centrálních žilních 

vstupů 
P. Táborská (Olomouc)

09:40 - 10:00
PřEstávka
PraktICká Část
Stanoviště 1
•	 Zavedení PICC – tipy a triky 

(anatomie žil, výběr místa punkce, 
UZ navigace, luminizace PICC) 
M. Kunderlík (Bratislava) 
Z. Ondrejková (Bratislava)

Stanoviště 2
•	 UZV asistovaná kanylace centrálních 

žil (výběr místa pro punkci, praktické 
zavedení, tunelizace katetrů) 
O. Zapletal (Brno)  
Š. Hrabovský (Brno)

Stanoviště 3
•	 Navigační systémy pro umístění 

distálního konce katetru (UZV, EKG, 
echo, skia) 
D. Mokrá, T. Matějčková (Praha)

Stanoviště 4
•	 Převaz a proplach PICC a CVK 

(fixační systémy, krytí, metoda 
proplachu) 
J. Kubešová, K. Pavelková (Praha)

12:00 
ukonČEní a ZHodnoCEní 
WorksHoPu, PřEdání CErtIfIkátŮ

ultraZvukový WorksHoP Pro 
sEstry

7:30 – 9:00
ultraZvukový WorksHoP 
Pro sEstry I.

9:00 – 10:30
ultraZvukový WorksHoP 
Pro sEstry II.
F. Burša, J. Rodina, M. Bebej, 
R. Turoňová, N. Walachová (Ostrava)

Hlavní Program 
25. Colours of sEPsIs

11:00 – 12:00 
bratIslavský blok PřEdnášEk
Předsedající:  
M. Pauliny (Bratislava),  
Z. Vlček (Bratislava)
•	 Prvých 120 minút kardiogénneho 

šoku 
A. Martonová (Bratislava), A. Yaghi 
(Bratislava)

•	 Použitie betablokátorov u kriticky 
chorého pacienta. Súčasný stav. 
M. Mezey (Bratislava)

•	 Optimalizácia hemodynamických 
parametrov pri veľkých operačných 
výkonoch 
K. Gejdošová (Bratislava), 
K. Tarabová (Bratislava)

12:15 - 13:15
symPoZIum sPolEČnostI nEstlÉ 
HEaltH sCIEnCE

Hlavní Program 
25. Colours of sEPsIs

10:30 - 11:15 
výuková lEkCE
•	 Venózní tromboembolismus  

od A do Z 
M. Bílená (Ostrava), T. Ekrtová 
(Ostrava)

11:30 - 12:15 
výuková lEkCE
•	 Orgány v sepsi - hemokoagulace 

I. Zýková (Liberec)

12:15 - 13:00 
PřEstávka na oběd

Hlavní Program 
25. Colours of sEPsIs

08:30 – 09:45 
Úvodní PřEdnáška s PanElovou 
dIskusí
Předsedající:  
K. Cvachovec (Praha), E. Kieslichová 
(Praha), O. Klementová (Olomouc), 
J. Firment (Košice), V. Černý 
(Bratislava, Praha, Ústí nad Labem)
•	 Jak mít radost z medicíny 

V. Černý (Bratislava, Praha, Ústí nad 
Labem)

09:45- 10:00 
PřEstávka 

10:00 – 12:30 
Hot toPICs In IntEnsIvE CarE
Moderators: 
P. Ševčík (Ostrava, Czech Republic), 
R. Záhorec (Bratislava, Slovakia)
•	 The future of clinical trials in sepsis 

Jean-Louis Vincent (Brussels, 
Belgium)

•	 Beta blockers in sepsis - fact or 
myth? 
Z. Molnár (Budapest, Hungary)

•	 Why we need more awareness for 
early sepsis detection 
M. Malbrain (Lovenjoel, Belgium)

•	 Treatment of Sepsis by Phenotyping: 
a practical tool or wishful thinking? 
M. Osuchowski (Vienna, Austria)

12:30 - 13:30 
PřEstávka na oběd
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Středa, 25. 1. 2023 - odpolední program
SÁL SAPPHIRE SÁL GOLDSÁL PLATINUM SÁL ANTRACITSÁL RUBÍN SÁL SILVER

20. aktualIty v dětskÉ 
IntEnZIvní PÉČI

13:30 - 15:15 
dětská PErIoPEraČní PÉČE 
v PrŮběHu 20 lEt
Předsedající:  
T. Vymazal (Praha), J. Divák (Ostrava)
•	 Donošený a nedonošený 

novorozenec a náš pohled na něj 
v průběhu 20 let 
J. Tkaczyk (Praha)

•	 Cévní vstupy v průběhu 20 let 
J. Pavlíčková (Praha)

•	 Zajištění dýchacích cest v průběhu 
20 let 
P. Michálek (Praha)

•	 Intenzivní péče na Slovensku 
v průběhu 20 let 
J. Čutora (Banská Bystrica)

•	 Monitorování hloubky CA u dětí: co 
se změnilo v průběhu 20 let? 
J. Divák (Ostrava)

•	 Historie perioperačního 
managementu ORL výkonů u dětí 
O. Jor (Ostrava)

15:15 - 15:20 
ukonČEní 20. symPoZIa 
„aktualIty v dětskÉ IntEnZIvní 
PÉČI“

Hlavní Program 
25. Colours of sEPsIs

15:30 – 17:00 
HEmodynamIka
Novinky v kardiovaslukárním oběhu 
a jeho podpoře
Předsedající:  
J. Beneš (Plzeň), M. Pořízka (Praha)
•	 Jak na hemodynamiku bez 

monitoru… 
J. Beneš (Plzeň)

•	 Myocarditis - up to date 
M. Lainscak (Lublaň, Slovinsko)

•	 Inodilator therapy in the ICU 
Z. Ruszkai (Budapešť, Maďarsko)

•	 Role ECMO v septickém šoku 
M. Pořízka (Praha)

•	 Umělá inteligence a prediktivní 
parametry k ovlivnění 
hemodynamické instability 
M. Hruška (Liberec)

10. Postgraduální kurZ sEstEr 
v IntEnZIvní PÉČI

13:00 - 14:30 
WorksHoP: EmoCE na jIP - 
snaZší komunIkaCE o těžkýCH 
tÉmatECH
D. Suk (Praha), M. Exnerová (Praha)

14:30 - 14:45 
PřEstávka

14:45 - 15:45 
WorksHoP: umímE myslEt samI 
na sEbE? anEb I Zdravotník jE 
Člověk
L. Humpl (Ostrava), Z. Adamovská 
(Ostrava)

15:45 - 16:00 
PřEstávka

16:00 - 17:00 
soudně ZnalECká ČInnost 
v oboru organIZaCE a říZEní 
ZdravotnICtví
•	 Znalecká činnost a medicínské 

procesní postupy, manažerská 
rozhodování. 
M. Šamaj (Olomouc)

ukonČEní 10. PostgraduálníHo 
kurZu sEstEr v IntEnZIvní PÉČI

žIlní kanylaCE v IntEnZIvní 
PÉČI - Pro PokroČIlÉ

13:30 - 17:00 
WorksHoP “advanCEd”: 
Zavádění CICC a PICC Pod 
ultraZvukEm, navIgaČní 
systÉmy k umístění dIstálníHo 
konCE katEtru, tunElIZaCE. tIPy 
a trIky, nEstandardní sItuaCE. 
novInky v ošEtřovatElskÉ PÉČI.
Program připraven ve spolupráci se 
Společností pro porty a permanentní 
katétry SPPK
Podpora firem: MEDISYNER, Nimotech
Úvodní tEorEtICká Část

13:30 - 13:40
•	 Společnost pro porty a permanentní 

katetry 
J. Charvát (Praha)

13:40 - 13:55
•	 Supraklavikulární přístupy 

do centrálního žilního systému 
M. Řiháček (Brno)

13:55 - 14:10
•	 Význam výstupu katetru (exit site 

choice) 
P. Nosková (Praha)

14:10 - 14:25
•	 Žilní přístupy u obtížně 

kanylovatelných pacientů v pediatrii 
J. Čutora (Banská Bystrica)

14:25 - 14:40
•	 Novinky v ošetřovatelské péči 

A. Vlasáková (Plzeň)

14:40 - 15:00
dIskusE a PřEstávka
PraktICká Část
Stanoviště 1
•	 Tipy a triky při využití ultrazvuku 

u kanylací (RACEVA, RAFEVA…) 
J. Čutora (Banská Bystrica),  
J. Köppl (Bratislava)

Stanoviště 2
•	 Navigace centrálních katetrů 

v nestandardních situacích 
M. Polák (Mladá Boleslav),  
O. Kuchař (Praha)

Stanoviště 3
•	 Tunelizace centrálních žilních vstupů 

P. Michálek (Praha),  
M. Troubil (Olomouc)

Stanoviště 4
•	 Novinky v ošetřovatelské péči 

(fixační systémy, extrakce 
SecurAcath) 
M. Michalíková, I. Constantine 
(Ostrava)

17:00
ukonČEní a ZHodnoCEní 
WorksHoPu, PřEdání 
CErtIfIkátŮ

Hlavní Program 
25. Colours of sEPsIs

13:00 - 13:45 
výuková lEkCE
•	 Orgány v sepsi - mozek 

V. Zvoníček (Praha)

14:00 - 14:45 
výuková lEkCE
•	 Orgány v sepsi - plíce 

P. Dostál (Hradec Králové)

15:00 - 15:45 
výuková lEkCE
•	 Orgány v sepsi - srdce 

J. Rulíšek (Praha)

16:00 - 16:45 
výuková lEkCE
•	 Orgány v sepsi - játra 

E. Kieslichová (Praha)

17:00 - 17:45 
výuková lEkCE
•	 Orgány v sepsi - ledviny 

J. Chvojka (Plzeň)

Hlavní Program 
25. Colours of sEPsIs

13:30 – 15:15 
CHIrurgIE
Pestré barvy chirurgie
Předsedající: 
I. Satinský (Havířov),  
E. Havel (Hradec Králové)
•	 Potřebuje každý závažný úraz 

iniciálně CT vyšetření? 
J. Kočí (Hradec Králové)

•	 ERAS: skoro na dosah, přesto tak 
daleko 
I. Satinský (Havířov)

•	 Chylotorax - jak postupovat? 
I. Hanke (Hradec Králové)

•	 Akutní mesenterická ischémie – 
update 2022 
T. Skoblej (Havířov)

•	 Atrioezofageální píštěl jako vzácná 
komplikace radiofrekvenční ablace 
L. Urbánek (Brno)

15:15 – 15:30 
PřEstávka 

15:30 – 17:00 
bolEst a IntEnZIvní PÉČE
Připraveno ve spolupráci se 
Společností pro studium a léčbu 
bolesti ČLS JEP.
Předsedající:  
J. Záthurecká (Ostrava),  
T. Gabrhelík (Zlín)
•	 Současné trendy v léčbě bolesti 

na ICU 
M. Parma (Ostrava)

•	 Ketamin a jeho místo v analgezii 
na intenzivní péči 
P. Reimer (Ostrava)

•	 Role střevního mikrobiomu 
v intenzivní medicíně a vnímání 
bolesti 
T. Gabrhelík (Zlín)

•	 O právu pacienta odmítnout život 
zachraňující výkon a tišení bolesti 
B. Steinlauf (Praha)

17:00 – 17:15 
PřEstávka 

17:15 – 18:15 
slavnostní otEvřEní Colours 
of sEPsIs  
a PřEdnáška vZáCnÉHo Hosta
Hosté:  
J. Drahoš (Praha), J. Lata (Ostrava), 
R. Maďar (Ostrava), J. Havrlant 
(Ostrava), R. Záhorec (Bratislava), 
P. Ševčík (Ostrava)
•	 Od řádu a chaosu ve vědě  

k chaosu v politice. 
Fraktály a chaos. 
J. Drahoš (Praha)

Hlavní Program 
25. Colours of sEPsIs

13:30 – 16:00 
tuky u krItICky nEmoCnýCH 
anEb “kdo mažE, tEn jEdE?”
Program připraven ve spolupráci se 
Společností klinické výživy a intenzivní 
metabolické péče. Podpořeno 
z edukačního grantu Fresenius Kabi.
Moderátor: P. Kohout (Praha)
•	 Úvodní slovo a zahájení 

P. Kohout (Praha)
•	 Metabolismus tuků a jejich využití 

u kriticky nemocných 
V. Česák (Plzeň)

•	 Hypertriacylglycerolemie - příznaky, 
komplikace a léčba 
M. Šenkyřík (Brno)

•	 Rozdíly v parenterálních tukových 
emulzích a kdy na nich záleží 
F. Novák (Praha)

•	 Overfeeding a jak se na něm podílejí 
tuky 
M. Káňová (Ostrava)

•	 Máme volit u diabetiků jiné tuky? 
P. Wohl (Praha)

•	 Cholesterol!? Jaké máme informace 
o jeho významu u kriticky nemocných 
Z. Zadák (Hradec Králové)

•	 PRO/CON diskuse: Tukové emulze 
u kriticky nemocných. Máme oporu 
pro podání specifických tuků? 
E. Havel (Hradec Králové)  
P. Těšínský (Praha)

16:00 – 16:15 
PřEstávka 

16:15 – 17:00 
PanElová dIskusE: otok moZku
Moderátor: J. Neiser (Ostrava)
Panelisté: 
•	 R. Gál (Brno)
•	 V. Dostálová (Hradec Králové)
•	 V. Špatenková (Liberec)
•	 M. Pauliny (Bratislava)
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Čtvrtek, 26. 1. 2023 - dopolední program
SÁL SAPPHIRE SÁL GOLDSÁL PLATINUM SÁL ANTRACITSÁL RUBÍN SÁL SILVER

Hlavní Program 
25. Colours of sEPsIs

08:30 – 10:00 
PsyCHofarmaka v IntEnZIvní 
PÉČI
Připraveno ve spolupráci s Českou 
odbornou společností klinické 
farmacie ČLS JEP.
Předsedající:  
J. Gregorová (Praha),  
A. Linhartová (Praha)
•	 Může být užitečný monitoring 

plazmatických koncentrací 
antipsychotik v intenzivní péči? 
J. Gregorová (Praha)

•	 Antipsychotika v terapii deliria: 
klinické projevy interakce 
s itrakonazolem (kazuistika) 
A. Linhartová (Praha)

•	 Klomethiazol - velká známá či 
neznámá 
E. Dvořáčková (Praha)

10:00 – 10:15 
PřEstávka 

10:15 – 12:00 
PatIEnt-vEntIlator 
IntEraCtIons
Prevence PSILI, asynchronie
Předsedající:  
M. Otáhal (Praha),  
P. Dostál (Hradec Králové),
•	 Prevence PSILI, complete care 

M. Otáhal (Praha)
•	 The delicate transition between 

controlled and assisted ventilation 
G. Bellani (Milán, Itálie)

•	 How to manage assynchrony 
F. Mojoli (Pavia, Itálie)

12:15 - 13:15
symPoZIum sPolEČnostI 
tHErmofIsHEr

Hlavní Program 
25. Colours of sEPsIs

08:30 – 10:00 
kardIo blok...anEb Co jE dobrÉ 
vědět
Předsedající:  
M. Branny (Ostrava), P. Folwarczny 
(Ostrava)
•	 Nekardiální operace: Předoperační 

vyšetření a příprava pacienta 
s chlopenními vadami 
M. Branny (Ostrava)

•	 Nekardiální operace: Předoperační 
vyšetření a příprava pacienta 
s arytmiemi 
D. Šipula (Ostrava)

•	 Nekardiální operace: Pacient 
na antitrombotické léčbě – kdy 
možno bezpečně vysadit léky a kdy 
je nasadit zpět 
J. Vrtal (Ostrava)

•	 Pacient po implantaci stentu 
a antitrombotická léčba – komu, kdy 
a na jak dlouho? 
M. Porzer (Ostrava)

10:00 – 10:30 
PřEstávka 

10:30 – 12:00 
návykovÉ látky
Předsedající: E. Kieslichová (Praha), 
V. Mravčík (Brno)
•	 Novinky v drogové situaci a aktuální 

politice ČR 
V. Mravčík (Brno)

•	 Možnosti laboratorní diagnostiky 
návykových látek 
V. Šesták (H. Králové)

•	 Rostlinné a houbové jedy jako 
psychoaktivní látky 
J. Klán (Praha)

•	 Smrtící koktejl - kde je bezpečná 
hranice 
E. Kieslichová (Praha)

12:15 - 13:15
symPoZIum sPolEČnostI 
vIrtual lab

Hlavní Program 
25. Colours of sEPsIs

08:30 – 10:00 
vZdělávání ZdravotníkŮ 
vE 21. stolEtí
Předsedající:  
P. Štourač (Brno), M. Kosinová (Brno)
•	 Co chceme od simulací ve 21. století? 

P. Štourač (Brno), M. Kosinová (Brno)
•	 Role 3D tisku v medicínském 

vzdělávání 
J. Travěnec (Brno)

•	 Co lze získat pravidelným tréninkem 
zaměstnanců 
D. Osinová (Martin)

•	 Simulační vzdělávání zaměřené 
na NLZP 
J. Dvořáček (Brno)

•	 Školení lektorů 
J. Djakow (Hořovice), T. Vafková 
(Brno)

10:00 – 10:30 
PřEstávka

10:30 – 12:00 
Informovaný souHlas - jE Čas 
na rEvoluČní Změnu
Předsedající:  
A. Pařízek (Praha), V. Černý (Bratislava, 
Praha, Ústí nad Labem)
•	 Informovaný souhlas v ČR, návrh 

a princip změny 
A. Pařízek (Praha)

•	 Podpis není informovaný souhlas 
D. Seidlová (Brno)

•	 Zákonný rámec informovaného 
souhlasu a jeho vývoj 
V. Těšitelová (Praha)

•	 Národní informační zdravotnický 
portál a jeho nová součást: 
Informovaný pacient 
M. Komenda (Praha)

•	 Informovaný souhlas - rizika 
v klinické praxi a jejich prevence 
V. Černý (Bratislava, Praha, Ústí nad 
Labem)

PanElová dIskusE
•	 Moderátor: P. Šustek (Praha)

Hlavní Program 
25. Colours of sEPsIs

08:30 - 09:15 
výuková lEkCE
•	 Orgány v sepsi - střevo 

J. Firment (Košice)

09:30 - 10:15 
sEtkání s EXPErtEm
•	 Vitamin C - příběh nekončí 

V. Dostálová (Hradec Králové)

10:30 - 11:15 
výuková lEkCE
•	 „Oxygen sensing“: Reakce a adaptace 

na hypoxii 
M. Káňová (Ostrava)

11:30 - 12:15 
sEtkání s EXPErtEm
•	 Kontinuální průtoky v umělé ventilaci 

- fakta a fikce 
P. Török (Košice)

12:15 - 13:00 
PřEstávka na oběd

Hlavní Program 
25. Colours of sEPsIs

08:30 – 10:30 
ZáZraky modErní mEdICíny
Předsedající:  
J. Maňák (Hradec Králové),  
K. Galková (Nitra)
•	 Zázraky moderní onkologie 

B. Melichar (Olomouc)
•	 Zázraky moderní mikrobiologie 

J. Hrabák (Plzeň)
•	 Zázraky moderní hematoonkologie 

J. Radocha (Hradec Králové)
•	 Gastrointestinální endoskopie 

21. století 
I. Tachecí (Hradec Králové)

10:30 – 10:45 
PřEstávka

10:45 - 12:30 
kardIoPulmonální rEsusCItaCE 
a urgEntní mEdICína
Program připraven ve spolupráci 
s Českou resuscitační radou, 
Slovenskou resuscitačnou radou, 
Společností urgentní medicíny 
a medicíny katastrof ČLS JEP 
a Slovenskou spoločnosťou urgentnej 
medicíny a medicíny katastrof.
Předsedající:  
A. Truhlář (Hradec Králové),  
Š. Trenkler (Krompachy)
•	 Kardiopulmonálna resuscitácia 

dospelých v roku 2022 
Š. Trenkler (Krompachy)

•	 Dýchání po srdeční zástavě: 
patofyziologie a klinické dopady 
J. Knor (Kladno)

•	 Kam po KPR? Včera, dnes a zítra 
A. Truhlář (Hradec Králové)

•	 Zmenila dostupnosť eCPR náš pohľad 
na KPR? 
J. Kőppl (Bratislava)

•	 Urgentní medicína – medicína 
pravděpodobností 
R. Škulec (Ústí nad Labem)

12:30 - 13:30 
PřEstávka na oběd

fIrEmní symPoZIa  
v rámCI 25. Colours of sEPsIs

8:20 - 8:50
symPoZIum sPolEČnostI 
nutrEgo

9:00 - 9:30
symPoZIum sPolEČnostI 
saEgElIng mEdIZIntECHnIk

9:40 - 10:10
symPoZIum sPolEČnostI CHEIrón

10:20 - 10:50
symPoZIum sPolEČnostI 
mondIag

11:00 - 12:00
symPoZIum sPolEČnostI 
frEsEnIus kabI

12:15 - 13:15
symPoZIum sPolEČnostI HEaton
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WorksHoP: PrEvEnCE, 
dIagnostIka a tEraPIE 
HyPo/HyPErnatrEmIí 
v nEuroIntEnZIvní PÉČI.

13:30 – 17:45
WorksHoP: PrEvEnCE, 
dIagnostIka a tEraPIE 
HyPo/HyPErnatrEmIí 
v nEuroIntEnZIvní PÉČI.
Přednášející:  
V. Špatenková, M. Halačová (Praha), 
M. Trojáček (Liberec)

Praktický workshop bude zaměřen 
na přehled základních pojmů a vztahů 
sodného a vodního hospodářství. 
Cílem workshopu je získání 
praktických klinických dovedností 
v prevenci, diagnostice a terapii 
hypo/hypernatremií, včetně lékových 
interakcí a inkompatibilit vznikajících 
v průběhu minerálové substituce.

Čtvrtek, 26. 1. 2023 - odpolední program
SÁL SAPPHIRE SÁL GOLDSÁL PLATINUM SÁL ANTRACITSÁL RUBÍN SÁL SILVER

Hlavní Program 
25. Colours of sEPsIs

13:00 - 13:45 
výuková lEkCE
•	 Jak interpretovat klinické studie, 

aneb kde je zakopaný pes, když to 
„nedává smysl“ 
P. Sukeník (Bristol, UK)

14:00 - 14:45 
výuková lEkCE
•	 Back to basic - co můžu vyčíst z tlaku 

a pulzu? 
R. Záhorec (Bratislava)

15:00 - 15:45 
výuková lEkCE
•	 Kontroverze v léčbě sepse 

J. Köppl (Bratislava)

16:00 - 16:45 
sEtkánI s EXPErty
•	 Nová doporučení pro léčbu TBI - je 

opravdu něco nového? 
I. Sas (Brno), R. Gál (Brno)

17:00 - 17:45 
výuková lEkCE
•	 Stav po CPR - máme skutečně 

přestat pacienty chladit? 
B. Stibor (Baden bei Wien, Rakousko)

18:00 
gEografICká PřEdnáška
•	 Příjemné řeky severovýchodního 

Polska. Putování po řekách Czarna 
Hańcza, Raspuda a Biebrza. 
P. Ševčík (Ostrava)

Hlavní Program 
25. Colours of sEPsIs

13:30 - 15:30 
ČsIm blok
Program připraven ve spolupráci 
s Českou společností intenzivní 
medicíny JEP.
Předsedající:  
B. Stibor (Baden bei Wien, Rakousko), 
J. Valky (Banská Bystrica)
•	 Akutní pankreatitis – update 

J. Maňák (Hradec Králové)
•	 Stresová kardiomyopatie 

M. Balík (Praha)
•	 ATB - jak dlouho podávat v intenzivní 

péči 
V. Šrámek (Brno)

•	 Delirium – update 
T. Gabrhelík (Zlín)

•	 EDIC z pohledu organizátora, 
statistika a absolventa 
P. Waldauf (Praha)

15:30 – 15:45 
PřEstávka 

15:45 – 17:45 
na uP od PoČEtí Po smrt anEb 
od kolÉbky do Hrobky
Předsedající: 
J. Šeblová (Kladno), J. Bílek (Ostrava), 
V. Kutěj (Olomouc)
•	 Neúrazové příčiny hemoperitonea 

u žen ve fertilním věku 
L. Korbel (Brno), M. Doleček (Brno)

•	 Akutní stresová reakce ukrajinské 
pacientky nebo něco jiného? 
R. Ječmínková (Ostrava), R. Bunganič 
(Ostrava)

•	 Pacient s trombotickou 
trombocytopenickou purpurou 
na urgentním příjmu 
A. Otáhalová (Ostrava), Š. Blahutová 
(Ostrava)

•	 ECMO při NZO – bridge 
k orgánovému odběru? 
K. Dostálová, M. Hrabalová 
(Olomouc)

•	 Urgentní a paliativní medicína – dvě 
strany téže mince? 
J. Šeblová (Kladno)

•	 „Modlitba za dobrou smrt“: Konec 
života pohledem lékaře urgentisty 
(a nedobrovolného koronera) 
H. Fiala (Olomouc), J. Buchtíková 
(Olomouc)

17:45 - 18:00 
PřEstávka

18:00 - 19:30 
PostErová sEkCE

Hlavní Program 
25. Colours of sEPsIs

13:30 – 15:00 
25 odstínŮ InfEkCí 
u ImunoPatologICkýCH stavŮ
Předsedající:  
V. Adámková (Praha), H. Lahoda 
Brodská (Praha)
•	 Imunopatologie…. A co my s tím? 

V. Adámková, H. Lahoda Brodská 
(Praha)

PanElová dIskusE
•	 Tak se asi zeptáme… 

V. Adámková (Praha), H. Lahoda 
Brodská (Praha), E. Konířová (Praha), 
K. Černá (Praha), P. Kohout (Praha)

15:00 – 15:15 
PřEstávka 

15:15 – 17:00 
dIagnostIka baktErIálníCH 
InfEkCí v IntEnZIvní PÉČI
Předsedající:  
M. Kolář, L. Doubravská (Olomouc)
•	 Klinická mikrobiologie v intenzivní 

péči 
M. Kolář (Olomouc)

•	 Současné možnosti rychlé 
diagnostiky bakteriálních infekcí 
a jejich limity 
M. Lengerová (Brno)

•	 Zkušenosti s rychlou bakteriální 
diagnostikou v mikrobiologické praxi 
M. Htoutou Sedláková (Olomouc)

•	 Klinicko-mikrobiologická diagnostika 
HAP 
L. Doubravská (Olomouc)

Hlavní Program 
25. Colours of sEPsIs

13:30 – 15:30 
transPlantaČní mEdICína
Transplantace orgánů od marginálních 
dárců
Předsedající:  
E. Kieslichová (Praha),  
P. Sklienka (Ostrava)
•	 Dárci orgánů s rozšířenými kritérii: 

úvod do problematiky 
E. Kieslichová (Praha)

•	 Fyziologie umírání a predikce srdeční 
zástavy 
M. Schmidt (Praha)

•	 Jak zvýšit dostupnost transplantací 
srdce 
M. Koňařík (Praha)

•	 Virové hepatitidy a dárcovství orgánů 
k transplantaci 
S. Fraňková (Praha)

•	 Intoxikovaný pacient jako dárce 
orgánů 
P. Sklienka (Ostrava)

•	 Přenos bakteriální infekce od dárce 
transplantovaným orgánem 
M. Protuš (Praha)

•	 COVID-19 a dárcovství orgánů 
P. Smejkal (Praha)

15:30 – 15:45 
PřEstávka

15:45 – 17:45 
PráCE mladýCH IntEnZIvIstŮ
Předsedající:  
M. Káňová (Ostrava),  
D. Astapenko (Hradec Králové)
•	 Stresová kardiomyopatie 

M. Bilská (Ústí nad Labem)
•	 Koagulopatie u COVID-19 

T. Ekrtová (Ostrava)
•	 Využití zviřecích modelů pro 

intenzivní péči 
T. Pařízek (Bratislava)

•	 Pacient po operaci skoliózy 
v intenzivní péči 
J. Hudec (Brno)

•	 DOAC - dobrý sluha, zlý pán 
K. Vrbica (Brno)

•	 Antidepresiva v intenzivní péči 
N. Görnerová (Praha)

•	 Bolusová vs. kontinuální enterální 
výživa 
O. Hrdý (Brno)

fIrEmní symPoZIa  
v rámCI 25. Colours of sEPsIs

13:30 - 14:30 
symPoZIum sPolEČnostI Csl 
bEHrIng

14:45 - 15:45
symPoZIum sPolEČnostI 
nutrICIa

16:00 - 17:00
symPoZIum sPolEČnostI 
alfasIgma

17:15 - 18:15
symPoZIum sPolEČnostI PolymEd
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WorksHoP: „Co nás nauČIly 
vIskoElastICkÉ mEtody anEb 
krváCEní, koaguloPatIE 
a trombElastomEtrIE/grafIE“

8:30 – 12:15 
„Co nás nauČIly 
vIskoElastICkÉ mEtody anEb 
krváCEní, koaguloPatIE 
a trombElastomEtrIE/grafIE“

8:30 – 8:40 
•	 Jak změnily viskoelastické metody 

naše uvažování? 
I. Zýková (Liberec)

8:40 – 9:00 
•	 Krvácející pacient na operačním sále 

E. Kušíková (Banská Bystrica), 
I. Zýková (Liberec)

9:00 – 9:30 
•	 Polytrauma a krvácení 

I. Zýková, E. Kušíková

9:30 – 9:50 
•	 Krvácení na porodnici 

I. Zýková

9:50 – 10:15 
•	 Pacient na antikoagulační 

a antiagregační léčbě 
I. Zýková

10:15 – 10:45 
PřEstávka na kávu (a možnost 
vyZkoušEt sI PřístrojE)

10:45 – 11:15 
•	 Pacient s poruchou funkce jater 

E. Kušíková

11:15 – 11:30 
•	 Pacient s krvácením do GIT 

I. Zýková

11:30 – 11:45 
•	 Viskoelastické metody a pacient 

na ICU 
E Kušíková

11:45 – 12:00 
•	 Viskoelastické metody ve speciálních 

situacích (od plazmaferezy 
po trombolýzu) 
I. Zýková

12:00 – 12:15 
•	 Co dělat, když se nám 

ve viskoelastických metodách nedaří: 
Tips nad Tricks 
I. Zýková, E. Kušíková

12:15 
ukonČEní WorksHoPu, PřEdání 
CErtIfIkátŮ

Pátek, 27. 1. 2023 - dopolední program
SÁL SAPPHIRE SÁL GOLDSÁL PLATINUM SÁL ANTRACITSÁL RUBÍN SÁL SILVER
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08:30 - 10:00 
IntEnZIvní PÉČE v nEurologII
Předsedající:  
A. Tomek (Praha), P. Hon (Ostrava)
•	 Hemorhagická cévní mozková 

příhoda 
I. Šarbochová (Praha)

•	 Rekanalizační terapie ischemických 
CMP - up to date 
O. Volný (Ostrava)

•	 Neuroimaging v intenzivní péči 
A. Tomek (Praha)

•	 Koma nejasného původu 
P. Hon (Ostrava)

10:00 - 10:15 
PřEstávka

10:15 - 12:00 
blok sPPk - InfEkČní komPlIkaCE 
žIlníCH katEtrŮ na ICu
kdy už žIlní katEtry 
EXtraHovat a kdy jEště 
sanovat?
Předsedající:  
V. Maňásek (Nový Jičín), J. Kletečka 
(Plzeň), P. Šmahel (H. Králové)
•	 Diagnostika katetrových infekcí 

na ICU 
P. Šmahel (H. Králové)

•	 Pacient s centrálním žilním vstupem 
a nově vzniklou febrilií 
J. Kletečka (Plzeň)

•	 Terapie katetrové infekce 
O. Rohleder (Brno)

•	 Antimikrobiální zátky do katetrů 
V. Maňásek (Nový Jičín)

•	 Léčba lokálních infekčních komplikací 
M. Douglas (Olomouc), E. Lakiová 
(Bratislava)

Hlavní Program 
25. Colours of sEPsIs

08:30 - 09:15 
sEtkání s EXPErtEm
•	 Septický šok - vše o tekutinách 

M. Paulíny (Bratislava)

09:30 - 10:15 
sEtkání s EXPErty
•	 Septický šok - vše o vazopresorech 

K. Galková (Nitra), Š. Krbila (Nové 
Zámky)

10:30 - 11:15 
výuková lEkCE
•	 Metylenová modrá 

K. Hajnovič (Nové Zámky)

11:30 - 12:15 
výuková lEkCE
•	 Manipulace s teplotou jako 

terapeutická intervence 
R. Kula (Ostrava)

Hlavní Program 
25. Colours of sEPsIs

8:30 – 10:10 
bIoCHEmIE v IntEnZIvní PÉČI: 
několIk PokraČování, několIk 
novInEk
Předsedající:  
A. Jabor (Praha), J. Franeková (Praha)
•	 Kardiální biomarkery: update 

s ohledem na orgánovou dysfunkci 
A. Jabor (Praha)

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

•	 Kontinuální monitorování glukózy: co 
se odehrálo v roce 2022 
B. Hagerf, L. Németová, M. Protuš 
(Praha)

•	 Kontinuální monitorování glukózy: 
funguje u transplantace jater? 
M. Protuš, L. Németová, B. Hagerf 
(Praha)

dIskusE

10:10 – 10:30 
PřEstávka

10:30 – 12:15 
ZávažnÉ stavy a bEZkrEvní 
mEdICína
Předsedající:  
D. Seidlová (Brno),  
(Baden bei Wien, Rakousko)
•	 Restriktivní transfuzní strategie - 

i u akutního infarktu myokardu? 
(Baden bei Wien, Rakousko)

•	 Katastrofický antifosfolipidový 
syndrom 
H. Antoni (Brno)

•	 Využíváme dostatečně alternativy 
krevní transfuze? 
H. Lejdarová (Brno)

•	 13 diagnóz, jedna kazuistika 
D. Seidlová (Brno)

Hlavní Program 
25. Colours of sEPsIs

08:30 – 9:50 
vv EmCo
managEmEnt těžkÉHo 
rEsPIraČníHo sElHání
Předsedající:  
F. Burša (Ostrava), P. Sklienka 
(Ostrava), J. Vajter (Praha)
•	 VV ECMO jako bridge k Tx plic 

J. Vajter (Praha)
•	 Reference pacienta (nejen) 

s respiračním selháním k ECMO 
podpoře 
J. Rodina (Ostrava)

•	 Awake ECMO 
P. Sklienka (Ostrava)

•	 Ventilace během awake ECMO 
M. Frelich (Ostrava)

9:50 – 10:00 
PřEstávka

10:00 – 12:15 
va ECmo
ECPr, Programy jEdnotlIvýCH 
CEntEr. těžká lv dysfunkCE 
a možnostI řEšEní
Předsedající:  
F. Burša (Ostrava), J. Bělohlávek 
(Praha), R. Brát (Ostrava)
•	 Nemocniční ECPR pro OHCA 

v Ostravě 
F. Burša (Ostrava)

•	 Nemocniční ECPR pro OHCA v Praze 
J. Bělohlávek (Praha)

•	 Out-of-hospital ECPR for OHCA in 
Paris 
C. Dagron (Paříž, Francie)

•	 Pulzatilní ECMO 
P. Ošťádal (Praha)

•	 Intervenční a neintervenční možnosti 
unloadingu LV 
R. Brát (Ostrava)

•	 Kdy by měl perfuzionista hlídat 
intenzivistu? 
P. Hedvičák (Praha)

Hlavní Program 
25. Colours of sEPsIs

08:30 – 11:30 
žIvot ZaCHraňujíCí výkony, 
anEb jak nEmít „dIffICult day“
Workshop je připraven ve spolupráci 
s portálem AKUTNĚ.CZ  
[ISSN 1803-179X]
Předsedající:  
P. Štourač (Brno), M. Otáhal (Praha)
•	 Predikce DAM, algoritmy, VORTEX, 

videolaryngoskop 
I. Křikava (Brno)

•	 Fibrooptická intubace 
T. Brožek (Praha)

•	 Supraglotické zajištění DC - LMA 
J. Werner (Hradec Králové)

•	 Infraglotické zajištění DC - 
koniotomie, BACT 
M. Otáhal (Praha)

•	 Specifika zajištění DC v dětském věku 
E. Klabusayová (Brno)

•	 Intraoseální přístup 
J. Kubalová (Brno)

Po teoretické části bude následovat 
praktický nácvik jednotlivých 
dovedností na modelech.
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Přednášející v lékařských sekcích 25. Colours of Sepsis

prof. MUDr. Jan Bělohlávek, Ph.D., Praha

prof. MUDr. Jan Beneš, Ph.D., Plzeň

prof. MUDr. Karel Cvachovec, CSc., Praha

prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D., FCCM, FESAIC, Bratislava

prof. Ing. Jiří Drahoš, DrSc., dr.h.c. mult, Praha

prof. Mgr. Roman Gabrhelík, Ph.D., Praha

prof. MUDr. Roman Gál, Ph.D., Brno

prof. MUDr. Jaroslav, Hrabák, Ph.D., Plzeň

prof. MUDr. Jiří Charvát, CSc., Praha,

prof. MUDr. Antonín Jabor, CSc., Praha

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

prof. MUDr. Bohuslav Melichar, Ph.D., Olomouc

prof. MUDr. Pavel Michálek, Ph.D., DESA, MSc., MBA, Praha

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

prof. MUDr. Antonín Pařízek, CSc., Praha

prof. MUDr. Pavel Ševčík, CSc., Ostrava

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

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

prof. MUDr. Zdeněk Zadák, CSc., Hradec Králové

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

doc. MUDr. Martin Balík, Ph.D., EDIC, Praha

doc. MUDr. Radim Brát, Ph.D., Ostrava

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

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

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

doc. MUDr. Michal Fedora, Ph.D., Brno

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

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

doc. MUDr. Jaroslav Horáček, CSc., Ostrava

doc. MUDr. Ivana Kacířová, Ph.D., Ostrava

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

doc. MUDr. Jozef Klučka, Ph.D., Brno

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

doc. MUDr. Pavel Kohout, Ph.D., Praha

doc. MUDr. Martina Kosinová, Ph.D., Brno

doc. Mgr. Lukáš Kubala, Brno

doc. Mgr. Martina Lengerová, Ph.D., Brno

doc. MUDr. Dan Marek, Ph.D., Přerov/Olomouc

doc. MUDr. Viktor Mravčík, Ph.D., Brno

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

doc. MUDr. Jan Pavlíček, Ph.D., Ostrava

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

doc. MUDr. Jakub Radocha, Ph.D., Hradec Králové

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

doc. JUDr. Petr Šustek, Ph.D., Praha

doc. MUDr. Ilja Tachecí, Ph.D., Hradec Králové

doc. MUDr. Pavel Těšínský, Praha

doc. MUDr. Aleš Tomek, Ph.D., Praha

doc. MUDr. Ondřej Urban, Ph.D., Olomouc

doc. MUDr. Ondřej Volný, Ph.D., Ostrava

doc. MUDr. Tomáš Vymazal, Ph.D., MHA, Praha

MUDr. Václava Adámková, Ph.D., Praha

MUDr. Helena Antoni, Ph.D., Brno

MUDr. Štefania Aulická, Brno

MUDr. Karel Axmann, Olomouc

MUDr. Bohumil Bakalář, Praha

MUDr. Hynek Bartoš, Ústí nad Labem

MUDr. Marek Bebej, Ostrava

MUDr. Jiří Bílek, Ostrava

MUDr. Markéta Bílená, Ostrava

MUDr. Marcela Bilská, Ústí nad Labem

MUDr. Beata Bortlíčková, Ostrava

MUDr. Marian Branny, Ph.D., Ostrava

MUDr. Tomáš Brožek, Praha

MUDr. Radovan Bunganič, Ostrava

MUDr. Filip Burša, Ph.D., Ostrava

MUDr. Petr Bys, České Budějovice

MUDr. Jan Cichý, Ostrava

MUDr. Karin Černá, Praha

MUDr. Vojtěch Česák, Ph.D., Plzeň

MUDr. Lukáš Daniš, Olomouc

MUDr. Jan Divák, Ph.D., MBA, Ostrava

MUDr. Jana Djakow, Ph.D., Hořovice/Brno

MUDr. Petr Dominik, Brno

MUDr. Jana Dorňáková, Praha

MUDr. Kateřina Dostálová, Ph.D., Olomouc

MUDr. Lenka Doubravská, Ph.D., Olomouc

MUDr. Martin Duksa, Ostrava

MUDr. Tereza Ekrtová, Ostrava

MUDr. Mahulena Exnerová, Hořovice

MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., Olomouc

MUDr. Pavel Folwarczny, Ostrava

MUDr. Soňa Fraňková, Ph.D., Praha

MUDr. Michal Frelich, Ph.D., Ostrava

MUDr. Jiří Fremuth, Plzeň

MUDr. Natálie Görnerová, Praha

MUDr. Tomáš Gruszka, Ostrava

MUDr. Barbora Hagerf, Praha

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

MUDr. Markéta Hanslianová, Brno

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

MUDr. Pavel Heinige, Praha

MUDr. Martin Helán, Ph.D., Brno

MUDr. Petr Hon, Ostrava

MUDr. Michal Horáček, Praha

MUDr. Marcela Hortová-Kohoutková, Ph.D., Brno

MUDr. Štěpán Hrabovský, Ph.D., Brno

MUDr. Ondřej Hrdý, Brno

MUDr. Martin Hruška, Liberec

MUDr. Jan Hudec, Brno

MUDr. Jakub Hustý, Brno

MUDr. Daniela Charwátová, Vyškov

MUDr. Ester Cheng, Praha

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

MUDr. Jiří Chvojka, Ph.D., Plzeň

MUDr. Renata Ječmínková, Ph.D., Ostrava

MUDr. Jakub Jonáš, Ph.D., Praha

MUDr. Tomáš Jonszta, Ph.D., Ostrava

MUDr. Ondřej Jor, Ph.D., Ostrava

MUDr. Michal Kalina, Ústí nad Labem

MUDr. Marcela Káňová, Ph.D., Ostrava

MUDr. David Kec, Brno

MUDr. Eva Klabusayová, Brno

MUDr. Olga Klementová, Ph.D., Olomouc

MUDr. Jakub Kletečka, Ph.D., Plzeň

MUDr. Jiří Knor, Ph.D., Praha

MUDr. Miroslav Koňařík, Ph.D., Praha

MUDr. Eva Konířová, Praha

MUDr. Lukáš Korbel, Brno

MUDr. Zdeněk Kořístek, Ostrava

MUDr. Jakub Kostka, Plzeň

MUDr. Marek Kovář, Brno

MUDr. Tomáš Král, Opava

MUDr. Milan Kratochvíl, Brno

MUDr. Ivo Křikava, Ph.D., Brno

MUDr. Jana Kubalová, Brno

MUDr. Oliver Kuchař, Praha

MUDr. Pavel Kukla, Ostrava

MUDr. Roman Kula, CSc., Ostrava

MUDr. Vladislav Kutěj, Olomouc

MUDr. Pavel Lavička, Plzeň

MUDr. Karolína Lečbychová, Ostrava

MUDr. Pavel Leden, Praha

MUDr. Hana Lejdarová, Ph.D., MBA, Brno

MUDr. Jan Maláska, Ph.D., Brno

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

MUDr. Viktor Maňásek, Nový Jičín

MUDr. Soňa Mečířová, Praha

MUDr. Tomáš Merta, Brno

MUDr. Dana Mokrá, Praha

MUDr. Andrej Mrlian, Brno

MUDr. Markéta Navrátilová, Ostrava

MUDr. Jan Neiser, Ostrava

MUDr. Klára Nekvindová, Zlín

MUDr. Pavlína Nosková, Ph.D., Praha

MUDr. František Novák, Bruntál

MUDr. Markéta Nowaková, Ostrava

MUDr. Michal Otáhal, Ph.D., Praha

MUDr. Adéla Otáhalová, Ostrava

MUDr. Alžběta Palátová, Olomouc

MUDr. Jakub Papaj, Olomouc

MUDr. Michal Parma, Ostrava

MUDr. Renata Černá Pařízková, Ph.D., LL.M., Hradec Králové

MUDr. Jana Pavlíčková, Praha

MUDr. Martin Polák, Mladá Boleslav

MUDr. Martin Porzer, Ostrava

MUDr. Michal Pořízka, Ph.D., E.D.I.C., Praha

MUDr. Martin Prchlík, Praha

MUDr. Marek Protuš, Praha

MUDr. Jiří Pudich, Ostrava

MUDr. Petr Reimer, Ph.D., Ostrava

MUDr. Juraj Rodina, Ostrava

MUDr. Ondřej Rohleder, Brno

MUDr. Martin Roubec, Ph.D., Ostrava

MUDr. Jan Rulíšek, Ph.D., Praha

MUDr. RNDr. Michal Řiháček, Ph.D., Brno

MUDr. Jiří Sagan, Ostrava

MUDr. Igor Sas, Brno

MUDr. Igor Satinský, Ph.D., Havířov

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

MUDr. Dagmar Seidlová, Ph.D. Brno

MUDr. Matouš Schmidt, Praha

Přednášející ČR:



- 32 - - 33 -

www.coloursofsepsis.cz

Přednášející v lékařských sekcích 25. Colours of Sepsis

MUDr. Peter Sklienka, Ph.D., Ostrava

MUDr. Tomáš Skoblej, Havířov

MUDr. Petr Smejkal, Praha

MUDr. Miroslava Stádníková, Ostrov nad Ohří

MUDr. Ivana Šarbochová, Praha

MUDr. Martin Ščurek, Ph.D., Brno

MUDr. Jana Šeblová, Ph.D., Kladno

MUDr. Michal Šenkyřík, Brno

MUDr. David Šipula, Ph.D., Ostrava

MUDr. Petr Šmahel, Ph.D., Hradec Králové

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

MUDr. Martin Štěpán, Plzeň

MUDr. Jakub Tkaczyk, Praha

MUDr. Martin Troubil, Ph.D., Olomouc

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

MUDr. Radovan Turek, Zlín

MUDr. Libor Urbánek, Ph.D., Brno

MUDr. Jaromír Vajter, Praha

MUDr. Jiří Vejmelka, Praha

MUDr. Ondřej Venclíček, Brno

MUDr. Denisa Viczénová, Praha

MUDr. Václav Vobruba, Ph.D., Praha

MUDr. Vojtěch Vodička, Ph.D., Ostrava

MUDr. Kamil Vrbica, Brno

MUDr. Jiří Vrtal, Ostrava

MUDr. Martina Vrublová, Olomouc

MUDr. Petr Waldauf, Ph.D., Praha

MUDr. Jakub Werner, Hradec Králové

MUDr. Michaela Kročilová Wiesnerová, Valašské Meziříčí

MUDr. Petr Wohl, Ph.D., Praha

MUDr. Tomáš Zaoral, Ph.D., Ostrava

MUDr. Ondřej Zapletal, Brno

MUDr. Jitka Záthurecká, Ostrava

MUDr. Jan Závora, Praha

MUDr. Václav Zvoníček, Ph.D., Praha

MUDr. Ivana Zýková, Liberec

MUDr. Iveta Žídková, Ostrava

PharmDr. Eliška Dvořáčková, Ph.D., Praha

PharmDr. Jana Gregorová, Ph.D., Praha

PharmDr. Milada Halačová, Ph.D., Praha

RNDr. Et Mgr. Jaroslav Klán, CSc., Praha

RNDr. Martin Komenda, Ph.D., Praha

PharmDr. Alena Linhartová, Praha

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

PharmDr. Vít Šesták, Ph.D., Hradec Králové

JUDr. Mgr. Vladimíra Těšitelová, Praha

Mgr. Martina Douglas, Olomouc

Mgr. Jan Dvořáček, DiS., Brno

Mgr. Eva Krejčí, Ph.D., Ostrava

Mgr. Tereza Matějčková, Praha

Iveta Constantine, MSc., Ostrava

Ing. Jiří Travěnec, Brno

Ing. Miroslav Trojáček, Liberec

Mgr. Adéla Vlasáková, Plzeň

Mgr. Martin Vodička, Zlín

Bc. Pavel Hedvičák, Praha

Bc. Jana Kubešová, Praha

Bc. Kateřina Pavelková, Praha

Bc. Petra Táborská, Olomouc

Leoš Kubíček, České Budějovice

Magda Michalíková, DiS., Ostrava

Lucie Žáčková, Praha

doc. MUDr. Jozef Firment, Ph.D., Košice

doc. MUDr. Slavomír Nosáľ, Ph.D., Martin

doc. MUDr. Pavol Török, Ph.D., Košice

doc. MUDr. Roman Záhorec, CSc., Bratislava

RNDr. Monika Babíková, Bratislava

MUDr. Jaroslav Čutora, Banská Bystrica

MUDr. JUDr. Peter Firment, Prešov

MUDr. Tomáš Francisty, Poprad

MUDr. Katarína Galková, Ph.D., Nitra

MUDr. Katarína Gejdošová, Bratislava

MUDr. Karol Hajnovič, Nové Zámky

Mgr. MUDr. Jozef Köppl, MPH, Bratislava

MUDr. Štefan Krbila, Ph.D., Nové Zámky

MUDr. Maroš Kunderlík, Bratislava

MUDr. Eva Kušíková, Banská Bystrica

MUDr. Katarína Lauková, Bratislava

MUDr. Andrea Martonová, Ph.D., Bratislava

MUDr. Matej Mezey, Bratislava

MUDr. Robert Nagypál, Banská Bystrica

MUDr. Denisa Osinová, Ph.D., Martin

MUDr. Tomáš Pařízek, Bratislava

MUDr. Matúš Pauliny, Ph.D., Bratislava

MUDr. Oliver Petrík, Ph.D., Banská Bystrica

MUDr. Mária Pisarčíková, Ph.D., Košice

MUDr. Martin Rázus, Bratislava

MUDr. Marek Smoleňák, Banská Bystrica

MUDr. Štefan Trenkler, Ph.D., Krompachy

MUDr. Jozef Valky, Ph.D., CETC, Banská Bystrica

MUDr. Zdenko Vlček, Bratislava

Mgr. Erika Lakiová, Bratislava

Bc. Zuzana Ondrejková, Bratislava

Prof. Giacomo Bellani, MD, Ph.D., Monza (Itálie)

Simon Clare, Londýn (Velká Británie)

Dr. Christelle Dagron, Paříž (Francie)

Assoc. Prof. Begüm Ergan, Izmir (Turecko)

Dr. Miłosz Jankowski, Varšava (Polsko)

MUDr. Peter Kenderessy, Londýn (Velká Británie)

Prof. Mitja Lainscak, MD, Ph.D., FESC, FHFA, Lublaň 
(Slovinsko)

Prof. Manu Malbrain, MD, Ph.D., Lovenjoel (Belgie)

Francesco Mojoli, MD, Ph.D., Pavia (Itálie)

Prof. Zsolt Molnár, MD, Ph.D., DEEA, Budapešť (Maďarsko)

Marcin Osuchowski, DVM, Ph.D., Vídeň (Rakousko)

MUDr. Dušan Raffaj, Nottingham (Velká Británie)

Zoltán Ruszkai, MD, Ph.D., Budapešť (Maďarsko)

MUDr. Bronislav Stibor, Baden bei Wien (Rakousko)

MUDr. Pavol Sukeník, Bristol (Velká Británie)

Konstanty Szuldrzynski, MD, Ph.D., Varšava (Polsko)

Prof. Alan Šustić, Ph.D., Rijeka (Chorvatsko)

Caner Turan, MD, Budapešť (Maďarsko)

Wojtek Turyk, Loos (Francie)

Prof. Jean-Louis Vincent, MD, Ph.D., Brusel (Belgie)

Přednášející SR:

Přednášející – další země:

Přednášející ČR:
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Přednášející v rámci 10. PG kurzu sester v intenzivní péči

MUDr. Marek Bebej, Ostrava

MUDr. Filip Burša, Ph.D., Ostrava

MUDr. Paula Dzurňáková, Ph.D., Ostrava

MUDr. Mahulena Exnerová, Praha

MUDr. David Holeš, Ostrava

MUDr. Marcela Káňová, Ph.D., Ostrava

MUDr. Lukáš Kielberger, Plzeň

MUDr. David Maule, Plzeň

MUDr. Markéta Nowaková, MBA, Ostrava

MUDr. Michal Otáhal, Ph.D., Praha

MUDr. Juraj Rodina, Ostrava

MUDr. Daniel Suk, Praha 

MUDr. Radan Swaczyna, Ostrava

MUDr. Vojtěch Vodička, Ostrava

PhDr. Lukáš Humpl, Ostrava 

PhDr. Zuzana Kučerová, Ostrava

PhDr. Dana Streitová, Ph.D., MBA, Ostrava

PhDr. Markéta Swiatkovská, Ostrava

PhDr. Martin Šamaj, MBA, Olomouc 

PhDr. Renáta Zoubková, Ph.D., Ostrava

Ing. Jan Jeřábek, Praha

Mgr. Zdena Babková, Praha

Mgr. Martina Baluchová, Ostrava

Mgr. Richard Berger, DiS., Brno

Mgr. Michal Bijok, Ostrava

Mgr. Sandra Burešová, Ostrava

Mgr. Hana Cieslarová, Ostrava

Mgr. Pavla Ďásková, Brno

Mgr. Jana Flajšingrová, Brno 

Mgr. Tomáš Glac, Ostrava

Mgr. Michaela Hlávková, Ostrava

Mgr. Adam Horák Ostrava

Mgr. Iva Chwalková, Ostrava

Mgr. Roman Keleman, Praha

Mgr. Lucie Martinková, Ostrava

Mgr. Branislav Moravčík, MBA, Brno

Mgr. Hana Neiserová, Ostrava 

Mgr. Ivana Nytra, Ostrava

Mgr. Jana Pospíšilová, Ostrava

Mgr. Zuzana Rautová, Ostrava

Mgr. Klára Rusková, Ostrava

Mgr. Ludmila Syrovátková, Ph.D., Praha

Mgr. Pavol Švec, Ostrava

Bc. Alena Balgarová, Ostrava

Bc. Jitka Coufalová, Ostrava

Bc. Kateřina Gryczová, Ostrava

Bc. Kareřina Točoňová, Ostrava

Zuzana Adamovská, Ostrava

Vladislava Jandorová, Ostrava

Monika Jonášová, Hradec Králové

Magdaléna Kulhavá, Ostrava

Jitka Lukešová, Dis., Brno

Libor Mašek, Ostrava

Lucie Ortová, DiS., Ostrava

Gabriela Priesolová, Ostrava

Monika Raková, Ostrava

Martina Stodůlková, Dis., Ostrava

Ondřej Šedivý, Praha 

Silvia Štefankovičová,DiS., Ostrava

Lenka Telecká, Brno

Hana Vavrlová, Dis., Ostrava

Prap. Michal Hykel, Těchonín

Kpt. Mgr. Peter Pulik, RN, Těchonín

PhDr. Milan Laurinc, Ph.D., Bratislava

Bc. František Naňo, Bratislava

PhDr. Monika Matošová, Banská Bystrica 

Simon Clare, Londýn (Velká Británie)

Mgr. Dimitris Jataganzidis, Drážďany (Německo)

Michaela Hanke, Vídeň (Rakousko) 

Mgr. Denisa Tadic, Baden bei Wien (Rakousko)

Přednášející ČR:

Přednášející SR:

Přednášející – ostatní země:
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SmofKabiven®

Low Osmo Peripheral

Reference: 1. Gura KM. Is There Still a Role for Peripheral Parenteral Nutrition? Nutr Clin Pract 2009; 24: 709-17.  a Na základě výpočtů pro 70 kg pacienta, který potřebuje 
25 kcal/kg energie za den, s ohledem na doporučenou maximální rychlost infuze 3,7 ml/kg za hodinu.  b kyselina eikosapentaenová  c kyselina dokosahexaenová

Fresenius Kabi s.r.o.
budova City Empiria, Na Strži 1702/65
140 00 Praha 4, Česká republika
Tel.: +420 225 270 111
E-mail: czech-info@fresenius-kabi.com
www.fresenius-kabi.cz
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při nízké osmolarit

ě

časově
efektivní
dodání
energie

Nízká osmolarita
pouze 750 mosmol/l, přispívá 
ke snížení rizika vzniku ¥ ebitidy 1

Krátký čas infuze
pouze 9 hodin a 35 minuta

SMOFlipid®

4-složková tuková emulze s obsahem 
EPAb a DHAc z přírodního
puri© kovaného rybího oleje

Taurin a zinek

Zkrácená informace o léčivém přípravku SmofKabiven Low Osmo Peripheral infuzní emulze
Složení: tříkomorový vakový systém (10% roztok aminokyselin, 11,8% glukózy a 20% tuková emulze). Jeden vak má níže uvedené složení v závislosti na čtyřech 
různých velikostech balení. Léčivé látky v 1000 ml: Alaninum 3,5 g, Argininum 3,0 g, Glycinum 2,8 g, Histidinum 0,75 g, Isoleucinum 1,3 g, Leucinum 1,9 g, Lysinum 
(jako Lysini acetas) 1,7 g, Methioninum 1,1 g, Phenylalaninum 1,3 g, Prolinum 2,8 g, Serinum 1,6 g, Taurinum 0,25 g, Threoninum 1,1 g, Tryptophanum 0,50 g, Tyrosinum 
0,10 g, Valinum 1,6 g, Calcii chloridum (jako dihydricum) 0,14 g, Natrii glycerophosphas (jako hydricus) 1,0 g, Magnesii sulfas (jako heptahydricus) 0,30 g, Kalii 
chloridum 1,1 g, Natrii acetas (jako trihydricus) 0,85 g, Zinci sulfas (jako heptahydricus) 0,0032 g, Glucosum (jako monohydricum) 68 g, Sojae oleum raffinatum 
11 g, Triglycerida media 11 g, Olivae oleum raffinatum 8,8 g, Piscis oleum omega-3 acidis abundans 5,3 g. To odpovídá v 1000 ml: aminokyseliny 25,0 g, dusík 
4,00 g, elektrolyty (sodík 20 mmol, draslík 15 ml, hořčík 2,5 mmol, vápník 1,3 mmol, fosfáty 7,5 mmol, zinek 0,020 mmol, sírany 2,5 mmol, chloridy 18 mmol, octany 
52 mmol), glukóza bezvodá 68,0 mg, tuky 35,0 g, energie celková cca 723 kcal/ 3,03 MJ, nebílkovinná cca 623 kcal/ 2,61 MJ. Osmolalita: cca 870 mosmol/kg vody, 
osmolarita: cca 750 mosmol/l, pH (po smíchání): cca 5,6. Indikace: Parenterální výživa pro dospělé a děti ve věku od 2 let v případech, kdy perorální nebo enterální 
výživa není možná, je nedostačující nebo kontraindikovaná. Dávkování: Dávkování a rychlost infuze se má řídit schopností pacienta eliminovat tuky a metabolizovat 
dusík a glukózu a jeho nutričními požadavky. Dospělí a dospívající (12–16/18 let): Při normálním stavu výživy nebo při stavech s mírným katabolickým stresem je 
vyžadováno 0,10–0,15 g dusíku/kg těl. hm./den (tj. 0,6–0,9 g AK/kg těl. hm./den). U pacientů se středně těžkým až těžkým metabolickým stresem, s podvýživou 
nebo bez podvýživy, je vyžadováno 0,15–0,25 g dusíku/kg těl. hm./den (tj. 0,9–1,6 g AK/kg těl. hm./den). Max. rychlost infuze glukózy je 0,25 g/kg těl. hm./hod., 
max. rychlost infuze AK je 0,1 g/kg těl. hm./hod. a max. rychlost infuze tuků je 0,15 g/kg těl. hm./hod. Max. dopor. denní dávka je 40 ml/kg těl. hm./den. Pediatrická 
populace: Děti (2–11 let) Dávka, jež může dosahovat až 40 ml/kg těl. hm./den, se má pravidelně upravovat dle požadavků pediatrických pacientů. Max. dopor. 
rychlost infuze je 4,0 ml/kg těl. hm./hod). Dopor. doba infuze je 12–24 hodin. Max. dopor. denní dávka je 40 ml/kg těl. hm./den. Způsob podání: Intravenózní podání, 
infuze do periferní nebo centrální žíly. K zajištění celkové parenterální výživy je nutné podat také stopové prvky, vitaminy a případně elektrolyty. Kontraindikace:
Hypersenzitivita na rybí, vaječnou, sójovou bílkovinu, na bílkovinu obsaženou v burských oříšcích nebo na kteroukoli léčivou látku nebo kteroukoli pomocnou látku, 
těžká hyperlipidemie, těžká porucha funkce jater, těžké poruchy krevní srážlivosti, vrozené poruchy metabolismu aminokyselin, těžká porucha funkce ledvin bez 
podstupování hemofiltrace nebo dialýzy, akutní šok, nekontrolovaná hyperglykémie, patologicky zvýšená sérová hladina kteréhokoli z elektrolytů obsažených 
v tomto přípravku. Obecné kontraindikace infuzní terapie. Nestabilizované zdravotní stavy. Novorozenci a kojenci mladší 2 let. Zvláštní upozornění: má být 
podáván s opatrností při poruše metabolismu tuků. Obsahuje sójový olej, rybí olej a vaječné fosfolipidy, které mohou vzácně způsobovat alergické reakce. Podávat 
s opatrností pacientům, jež jsou náchylní k retenci elektrolytů. Je nutné sledovat hladinu glukózy v séru, hladinu elektrolytů a osmolaritu, stejně jako bilanci tekutin, 
acidobazickou rovnováhu a jaterní enzymy, krevní obraz a krevní srážlivost. U pacientů s poruchou funkce ledvin je nutné pečlivě sledovat příjem fosfátů a draslíku. 
Vyskytne-li se jakákoli známka nebo příznak anafylaktické reakce musí se infuze okamžitě přerušit. Interakce: insulin – interference s lipázovým systémem v těle. 
Heparin – přechodné uvolňování lipoproteinové lipázy do krevního oběhu. Těhotenství a kojení: těhotným ženám podávat pouze po pečlivém zvážení. Nežádoucí 
účinky: Časté: Mírné zvýšení tělesné teploty, během několika dnů po podání se může vyskytnout podráždění žíly, flebitida nebo tromboflebitida. Předávkování:
Objeví-li se příznaky z předávkování tuky nebo aminokyselinami, musí se infuze zpomalit nebo přerušit. Uchovávání: Uchovávejte při teplotě do 25°C. Chraňte 
před mrazem. Uchovávejte v přebalu. Reg. č.: 76/369/17-C. Datum registrace: 19.12.2018. Datum poslední revize textu SPC: 19.12.2018. Držitel rozhodnutí 
o registraci: Fresenius Kabi s. r. o., Na Strži 1702/65, Nusle, 140 00 Praha 4, Česká republika. Výdej přípravku je vázán na lékařský předpis, přípravek není hrazen 
z prostředků veřejného zdravotního pojištění. S podrobnějšími informacemi o přípravku se seznamte v úplné informaci o přípravku. Případné nežádoucí 
účinky prosím hlaste na adresu: Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41, Praha 10, http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.
AK – aminokyseliny Datum přípravy: leden 2023

Periferní 3-komorový vak umožňuje 
okamžité zahájení nutriční podpory
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25. Colours of Sepsis - posterové sekce

•	 Nitrobřišní hypertenze, „open abdomen“. Nové postupy 
dočasného uzávěru laparotomie 
P. Bys (České Budějovice)

•	 Functional changes of monocytes and neutrophils as early 
markers of septic shock severity 
M. Hortová-Kohoutková (Brno), V. Šrámek (Brno), M. Helán 
(Brno), J. Frič (Brno, Praha)

•	 Využití VA – ECMO jako rescue postup v léčbě refrakterního 
cirkulačního šoku při intoxikaci blokátorů kalciového kanálu 
a analgetik 
E. Cheng, M. Malý, N. Görnerová (Praha)

•	 Alternation of endothelial cell glycocalyx by 
myeloperoxidase 
H. Kolářová (Brno), J. Víteček (Brno), A. Černá (Brno), M. 
Černík (Brno), J. Přibyl (Brno), P. Skládal (Brno), A. Klinke 
(Bad Oeynhausen, Německo), L. Kubala (Brno)

•	 Břišní katastrofa aneb když jedna sepse nestačí 
D. Charwátová, K. Kuchařová, J. Poledník (Vyškov)

•	 Purulentní perikarditida s tamponádou jako komplikace 
těžké podvýživy u pacienta s chronickou pankreatitidou 
F. Novák (Bruntál)

•	 Úloha a výsledky péče na NIP v období pandemie COVID 
M. Stádníková, M. Palivoda (Ostrov)

•	 Bronchoskopie ve FN Brno v analgosedaci a celkové 
anestezii 
O. Venclíček (Brno)

•	 Z inkubátoru k mamince - koncept intenzivní péče snižující 
incidenci neonatálních sepsí 
L. Žáčková (Praha), J. Macko (Zlín)

•	 Alergická bronchopulmonální kandidóza 
M. Ščurek (Brno)

•	 Sepse u dítěte a její komplikace 
M. Hlávková, Z. Rautová, J. Coufalová (Ostrava)

•	 Brániční kýla u dítěte 
M. Hlávková, G. Priesolová, J. Coufalová (Ostrava)

•	 Skríning delíria v intenzívnej starostlivosti 
F. Naňo, M. Laurinc, H. Gondárová-Vyhničková, L. Gajdošová, 
V. Kormaníková (Bratislava, SR)

•	 Reinfuze střevního obsahu jako metoda konzervativního 
zhojení rozsáhlé duodenální píštěle při akutní pankreatitidě 
M. Jonášová, D. Tomášová, H. Mařáková, G. Hajská, 
P. Tesařová (Hradec Králové)

•	 Sledování kvality života u pacientů po prodělané těžké 
formě onemocnění COVID – 19 
P. Ďásková, H. Žemlová (Brno)

•	 Algoritmus domácí umělé plicní ventilace v klinické praxi 
L. Ortová, M. Baluchová (Ostrava)

•	 Úrazy u dětí - devastující poranění končetin 
L. Martinková, M. Michalíková, P. Friedelová (Ostrava)

•	 Transplantační program 
T. Glac, D. Vašíčková, M. Vrbová (KST Praha)

•	 30 let Transplantačního centra 
T. Glac, K. Rusková, D. Streitová, P. Švec (Ostrava)

•	 Dárci po nezvratné zástavě oběhu kategorie II - zkušenosti 
z TC Plzeň 
D. Maule, L. Kielberger (Plzeň)

•	 DCD z pohledu ošetřovatelské sesterské péče 
K. Černická (Olomouc)

•	 Role koordinátora v transplantačním programu 
R. Keleman, Z. Babková, J. Kobrlová, I. Eckelová (Praha)

•	 PCEA v režimu Acute pain service KARIM FN Ostrava 
H. Vavrlová, T. Hybšová, R. Zoubková (Ostrava)

•	 Využití PICC v Kardiochirurgii 
L. Raková, P. Gombalová, I. Constantine (Ostrava)

•	 Krok od smrti 
V. Jandorová, K. Kubečková (Ostrava)

•	 Využitie ECMO tímu II. KAIM SZU Bánská Bystrica 
v projekte liečby ťažkej hypotermie 
M. Matošová, R. Nagypál (Banská Bystrica)

•	 Adenovirová sepse 
A. Palátová, E. Klásková, M. Rohanová (Olomouc)

•	 GALD v diferenciální diagnostice multiorgánového selhání novorozence 
P. Leden, D. Lorenčík, A. Šepel’a, O. Černá, S. Mečířová, V. Vobruba, J. Hřídel, J. Kulhánek (Praha, České Budějovice)

POSTERY V RÁMCI HLAVNÍHO PROGRAMU 25. COLOURS OF SEPSIS

POSTERY V RÁMCI 10. POSTGRADUÁLNÍHO KURZU SESTER V INTENZIVNÍ PÉČI

POSTERY V RÁMCI 20. SYMPOZIA „AKTUALITY V DĚTSKÉ INTENZIVNÍ PÉČI“

Postery budou umístěny v sále Sapphire a diskutovány 26. 1. 2023, 18:00 – 19:30. Vítězný poster bude vyhlášen v rámci 
společenského večera 26. 1. a finančně odměněn.

Postery budou umístěny ve spojovací chodbě od recepce hotelu do budovy B a diskutovány 24. 1. 2023, 17:15 – 17:45. 
Vítězný poster bude vyhlášen v rámci společenského večera 24. 1. a finančně odměněn.
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gold 

16:00 – 17:00 
symPoZIum sPolEČnostI 
alfasIgma 

klInICký doPad PoužItí nEotonu 
v lÉČbě PaCIEntŮ 
•	 Úvod do kreatinfosfátu  

R. Kula (Ostrava)
•	 Kreatínfosfát neznámy známy  

M. Babíková (Bratislava)
•	 Neoton v klinické praxi  

O. Jor (Ostrava)

gold 

17:15 – 18:15 
symPoZIum sPolEČnostI PolymEd 

Hfno v IntEnZIvní PErIoPEraČní 
PÉČI – uPdatE 2023 
Moderuje:  
V. Černý (Bratislava, Praha,  
Ústí nad Labem)
•	 Úvod  

V. Černý
•	 Practical Applications of Nasal High 

Flow  
Begüm Ergan (Izmir, Turecko)

•	 HFNO v perioperační medicíně  
V. Černý

•	 EBM doporučení pro HFNO – pilotní 
projekt nového formátu Klinických 
doporučených postupů AZV/MZ ČR 
(tzv. rapid guidelines)  
V. Černý

Program firemních sympozií
Pondělí 23. 1. 

Úterý 24. 1. 

Čtvrtek 26.1. Středa 25. 1. Čtvrtek 26.1. Čtvrtek 26.1. Čtvrtek 26.1. 

gold 

11:00 – 12:00 
symPoZIum sPolEČnostI 
frEsEnIus kabI 

…roZjíst, roZCvIČIt a mŮžE domŮ 
Moderuje: 
M. Šenkyřík (Brno)
•	 Nejenom hladem slábne člověk 

(na JIP)  
E. Havel (Hradec Králové)

•	 Jak přežít slabý a hladový 
(na oddělení)  
T. Francisty (Poprad)

gold 

12:15 – 13:15 
symPoZIum sPolEČnostI HEaton 

fomICyt v IntEnZIvní PÉČI 
•	 Umíme správně stanovit citlivost 

fosfomycinu inf vitro?  
V. Adámková (Praha)

•	 Fosfomycin – a new (old) kid on the 
block  
B. Stibor (Baden bei Wien, Rakousko)

•	 Kazuistika s dobrým koncem  
D. Seidlová (Brno)

rubín 

12:15 – 12:45 
symPoZIum sPolEČnostI 
tHErmofIsHEr 

•	 Prokalcitonin v kontextu 
antibiotického stewardshipu  
H. Lahoda Brodská (Praha)

PlatInum 

12:15 – 13:15 
symPoZIum sPolEČnostI vIrtual 
lab 

•	 VR ICU® mění standardy 
tréninku zdravotníků díky 
virtuální realitě 
L. Kubíček (České Budějovice)

gold 

13:30 – 14:30 
symPoZIum sPolEČnostI Csl 
bEHrIng 

CílEná lÉČba koaguloPatIE 
v PErIoPEraČní a IntEnZIvní 
mEdICíně 
Předsedající:  
R. Gál (Brno)
•	 Úvod  

R. Gál (Brno)
•	 Koagulopatie u pacientů s těžkým 

kraniocerebrální poraněním  
K. Vrbica (Brno)

•	 Embolie plodovou vodou  
M. Duksa (Ostrava)

•	 Koagulopatie s hypofibrinogenémií 
v intenzivní hematoonkologické péči  
Z. Kořístek (Ostrava)

gold 

14:45 – 15:45 
symPoZIum sPolEČnostI 
nutrICIa 

nutrIson ProtEIn sHot – 
rok PotÉ. trEfIlI jsmE sE 
do ČErnÉHo? 
Moderuje:  
R. Kula (Ostrava)
•	 Nutriční podpora – co ovlivňuje mé 

rozhodování?  
R. Kula 

•	 Umíme snadno identifikovat pacienta 
v katabolismu/anabolismu?  
P. Kohout (Praha)

•	 Sledování efektu akcelerace 
anabolismu Nutrison Protein Shotem 
v intenzivní péči.  
J. Vejmelka (Praha)

PlatInum

10:15 - 10:30
kávová PřEstávka s aoP orPHan

•	 „Rapibloc® coffee break“: Zkusme 
najít vhodného pacienta. 
R. Kula, M. Káňová, O. Jor, F. Burša 
(Ostrava)

rubín

12:30 – 13:00 
symPoZIum sPolEČnostI CHEIrón 

•	 M-Connect IT Solution - possibility 
of medical devices integration and 
communication  
G. Kupczuk, Mindray  
(Varšava, Polsko)

rubín

12:15 – 13:15 
symPoZIum sPolEČnostI PfIZEr 

 
Colours of antImICrobIal 
stEWardsHIP 
•	 AMS – State of the Art  

V. Adámková (Praha)
•	 Klinické použití přípravku Zavicefta 

v intenzivní medicíně  
V. Vodička (Ostrava) 

•	 Laboratorní markery jako součást 
AMS (limitace, interpretace)  
H. Lahoda Brodská (Praha)

gold 

12:15 – 13:15 
symPoZIum sPolEČnostI nEstlÉ 
HEaltH sCIEnCE 

ktErá CEsta jE vašE? 
•	 Jak zvýšit toleranci časné enterální 

výživy u kriticky nemocných dětí?  
P. Heinige (Praha) 

•	 Autofagie – najdeme prediktivní 
marker?  
R. Kula (Ostrava)

•	 ATB indukovaná proktokolitida 
(kazuistika)  
J. Sagan (Ostrava) 

gold 

8:20 – 8:50 
symPoZIum sPolEČnostI 
nutrEgo 

složEní EntErální výžIvy 
Pro PaCIEnty na jIP: EXIstujE 
oPtImum? 
•	 Vitamin D: Jakou roli hraje 

v intenzivní péči?  
P. Těšínský (Praha)

•	 Vliv vlákniny na rozvoj plicního 
selhání  
B. Bakalář (Praha)

gold 

9:00 – 9:30 
symPoZIum sPolEČnostI 
saEgElIng mEdIZIntECHnIk 

•	 Inhalační sedace u ventilovaných 
pacientů: 
Efektivita, bezpečnost a limity 
použití. 
P. Sklienka (Ostrava)

gold 

9:40 – 10:10 
symPoZIum sPolEČnostI CHEIrón 

•	 ANI - Analgesia Nociception Index, 
A continuous measurement of the 
parasympathetic tone activation  
W. Turyk (Loos, Francie)

gold 

10:20 – 10:50 
symPoZIum sPolEČnostI 
mondIag 

•	 Pupilometrie a neurologický pupilární 
index /NPI/ v intenzivní péči  
P. Lavička (Plzeň)
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SonoSite PX / LX

  vysoká kvalita zobrazení
  efektivní a jednoduché ovládání díky 
kombinaci dotykového a manuálního 
ovládání

  5letá záruka na přístroj vč. sond
  drop test na pád sondy do 1 m - výměna zdarma 

v případě poškození
  široká škála zobrazovacích režimů a režimů zpracování obrazu
  adaptabilní pracovní plocha pro různé uživatele
  menší rozvor koleček pro jednodušší a rychlejší manipulaci v prostoru
  vylepšená barevná citlivost pomáhá posoudit průtok krve 
nebo vidět známky zánětu

TROMBOELASTOGRAF 
NOVÉ GENERACE

INTUITIVNÍ ŘEŠENÍ POC 
ULTRAZVUKŮ S KVALITNÍM 
OBRAZEM

 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

SVOJI ZÁPŮJČKU ZDARMA
SI SJEDNEJTE NA:

Tel.: +420 257 325 606
E-mail: zapujcky@amimedical.cz

A.M.I. - Analytical Medical Instruments, s.r.o.
Letohradská 3/369 Praha 170 00
Tel.: +420 257 325 606
E-mail.: offi ce@amimedical.cz
www.amimedical.cz
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Spaceplus

Pokročilý. Nadčasový. Digitální.

Bezproblémová konektivita 
systému

Datová komunikace systémem EMR / PDMS  
přes rozhraní HL7-IHE, Ethernet a WiFi 

Připojení samostatného přístroje přes WiFi, 
konektivita u lůžka více přístrojů v dokovací 

stanici je realizována prostřednictvím 
integrované WiFi v každém segmentu systému 

nebo prostřednictvím Spaceplus Datamodul

IP 44

Novinka na poli infuzní techniky.

Kybernetická 
bezpečnost

Šifrování dat mezi koncovými body  
splňuje nejvyšší požadavky 

Ochrana  
proti vlhkosti

IP 44: nejlepší v třídě ochrany proti 
stříkající vodě ve všech směrech

Spaceplus_2xA4_Colous_of_Sepsis_2023-01-12.indd   1 12.01.2023   9:52:41

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.

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.

Spaceplus Station a Spaceplus Cover jsou zdravotnické prostředky. Dokovací systém 
Spaceplus umožňuje připevnění, napájení, datovou komunikaci a centrální alarm až pro 
24 pump Spaceplus v prostředí léčby jednoho pacienta. Dokovací systém Spaceplus tvoří 
nejméně jedna stanice Spaceplus Station, jeden kryt Spaceplus Cover a volitelně datový 
modul. Dokovací systém Spaceplus může obsahovat až 6 sestavených stanic Spaceplus 

Station. Ty lze sestavit do jednoho, dvou nebo tří stanic, které jsou od sebe odděleny. 
Každá stanice musí být doplněna krytem Spaceplus Cover. Každá stanice Spaceplus 
Station může pojmout kombinaci 4 pump Spaceplus. Prostředím pro použití jsou 
zdravotnická zařízení, která vyhovují podmínkám pro¬středí uvedeným v technických 
údajích. Stanice Spaceplus Station je určena k použití ve specifikovaném prostředí při 
stacionárním provozu a mobilitě v rámci nemocnice.

Výše zmíněné zdravotnické prostředky smí používat pouze vyškolený personál. Školení 
o používání těchto zařízení musí poskytnout osoba pověřená společností B. Braun. 
Před použitím zdravotnických prostředků 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 těchto zdravotnických prostředků je B. Braun Melsungen AG se sídlem 
na adrese Carl-Braun-Straße 1, 342 12 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.

B. Braun Medical s.r.o.  |  V Parku 2335/20  |  148 00 Praha 4  |  Česká republika 
Tel. +420-271 091 111  |  info@bbraun.cz  |  www.bbraun.cz
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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 

Anesteziologický systém A9
Nejmodernější technologie umožňují intuitivní 

a bezpečné řízení anesteziologických výkonů.

• Kapacitní dotyková obrazovka  

 s flexibilním úhlem natáčení 360 stupňů

• Elektronické průtokoměry    

 pro bezpečné ovládání

• Přesné elektronické odpařovače  

• Plně integrovaný dýchací okruh 

ENTERÁLNÍ VÝŽIVA

PACIENTŮ V INTENZIVNÍ PÉČI
vytvorená pro potreby

Potraviny pro zvláštní výživu - potraviny pro zvláštní lékařské účely. Musí být podávány na základě doporučení 
lékaře nebo kvalifi kovaného 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

s overenou tolerancí
HYDROLYZOVANÁ 100% SYROVÁTKOVÁ BÍLKOVINA



Zkrácená informace o léčivém přípravku: Rapibloc 300 mg prášek pro infuzní roztok. Jedna injekční lahvička obsahuje landiolol – hydrochlorid 300 mg, což odpovídá landiololu 280 mg. Po rekonstituci jeden ml obsahuje 6 mg landiolol-hydrochloridu. 
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 zahajovací 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  (např. infuze 40 mikrogramů/ kg/min  po dobu 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. Pokud je to nutné a kardiovaskulární stav pacienta to dovoluje, je možné při pečlivém monitoringu 
hemodynamických funkcí zvážit další zvýšení dávky. 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 hypoglykemie. 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: 4. 11. 2022. 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: 4. 11. 2022. 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. 

Mimořádně rychlá kontrola komorové frekvence u pacientů se SVT a FiS1

1. linie léčby u pacientů s kardiální dysfunkcí2 
 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

Rychlá kontrola srdeční frekvence  
s kardioprotektivním účinkem1
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Trefa do černého

nuTrison 
ProTein shoT
Dávka proteinu, která nemine cíl
představujeme vám novinku na trhu 
nutrison Protein shot: modulární  
dávku proteinu navrženou pro 
proteindependentní pacienty.

novinka

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.
tuBe22allSpe19cZ

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

11 g
proteinu

40 ml
kelímek

45 kcal
energie



ANTIBIOTIKUM K LÉČBĚ ZÁVAŽNÝCH,  
ŽIVOT OHROŽUJÍCÍCH INFEKCÍ

fosfomycinum

Fomicyt 40 mg/ml 
prášek pro infuzní roztok

SYMPOZIUM  

FOMICYT  

V INTENZIVNÍ PÉČI

čtvrtek 26. 1. 2023 

čas: 12:15 hodin místo: sál Gold

prášek pro infuzní roztok,  
1 ml inf. roztoku obsahuje  
fosfomycinum 40 mg

40 MG/ML INF PLV SOL 10 x 4G 
kód  SÚKL 0240762

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 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. Dáv-
kování a způsob podání: Denní dávka fosfomycinu se stanoví na základě indikace, závažnosti a místa infekce, citlivosti patogenu (patogenů) na fosfomycin a ledvinové funk-
ce. 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 hypo-
protrombinémie. 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.

 Bez lékových interakcí 
nebo zkřížených rezistencí

 Bez věkového omezení
novorozenci – senioři

Bez kontraindikací
vyjma hypersenzitivity 

na obsažené látky

www.promedica-praha.cz

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.

Více než 30 let s Vámi



#airvUjeme

+420 495 220 206
www.polymed.cz

OPTIFLOW
NASAL HIGH FLOW

VYUŽIJTE NAPLNO MOŽNOSTI AIRVO 2 NHF
VÍCE INFORMACÍ A POKYNY PRO KLINICKOU PRAXI
NALEZNETE NA WWW.AIRVUJEME.CZ

WWW.AIRVUJEME.CZ

 Zachovejme sílu antibiotik  
pro budoucí generace
 B·R·A·H·M·S PCT: Včasná diagnostika
 infekce a cílené podávání antibiotik

Prokalcitonin (PCT)

Prokalcitonin (PCT) je prokazatelně nejlepším biomarkerem v 

časné diagnostice bakteriální infekce a sepse.1 Díky analýze 

Thermo Scientific™ B·R·A·H·M·S PCT™ s mezní hodnotou 

<0,5 μg/L můžete

•  vyloučit invazivní bakteriální infekci u febrilních dětských 

pacientů (NPV 94 %) 2

• vyloučit bakteriální meningitidu u dětí (NPV 99 %) 3

Obrázek  Kinetika PCT ve srovnání s jinými zánětlivými markery při infekci 1
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Ne všechny výrobky nesou označení CE nebo mají ověření 510(k) k prodeji v USA. Dostupnost výrobků v každé zemi 
závisí na místním stavu regulačního marketingového oprávnění. © 2022 Thermo Fisher Scientific Inc. Všechna práva 
vyhrazena. B·R·A·H·M·S PCT and all other trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise 
specified. Copyrights in and to the image “Pediatrician and little girl” are owned by a third party and licensed for limited use only to 
Thermo Fisher Scientific by Getty Images, Inc. Patents: www.brahms.de/patents. BMKT000906.1

 Další informace naleznete na webu thermoscientific.com/procalcitonin

NPV: Negativní prediktivní hodnota

Reference: 1. Meisner M, Procalcitonin – Biochemistry and Clinical Diagnosis, ISBN 978-3-8374-1241-3, UNI-MED, Bremen 2010. 2. Gomez a kol., Pediatrics 2012; 130 (5): 815-22. 
3. Dubos a kol., Arch Pediatr Adolesc Med 2008; 162 (12): 1157-63. 4. 2nd WHO Model List of Essential In Vitro Diagnostics (WHO/MVP/EMP/2019.05).

Od roku 2019 je PCT součástí seznamu
základních diagnostik in vitro Světové
zdravotnické organizace s cílem pomoci
při antibiotickém stewardshipu.4



Předcházejte vzniku 
infekcí spojených s katétrem

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.

3M Česko, spol. s r.o., www.3m.cz/zdravotnictvi

Pro objednání kontaktujte distributora společnost
Schubert CZ, s.r.o., www.schubert24.cz.

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%.

3M™ Curos™ Dezinfekční uzávěry na ochranu I.V. vstupu
 Konzistentní používání dezinfekčních uzávěrů Curos u bezjehlových I.V. 
 konektorů vede ke snížení rizika infekce krevního řečiště spojené 
 s centrálním venózním katétrem (CLABSI).
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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 α2-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
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NASAL 
HIGH FLOW 
OXYGEN 
THERAPY 

§ With Nasal High Flow Oxygen Therapy, the patient is able to 
be awake, mobilize, communicate, eat and drink. The ability to 
mobilize patients avoids some of the weakness and debilitation 
patients experience when they are on mechanical ventilation.1

§ Early application of Nasal High Flow Oxygen Therapy as first-line 
ventilatory support during COVID-19-related AHRF may allow 
clinicians to obviate the need for intubation in one third to 73% 
of cases.1-2

§ Duration of Nasal High Flow Oxygen Therapy for seriously ill 
coronavirus patients may average about three days, compared 
to about eight days for patients on ventilators.1

§ If ROX parameter will result below 5,37 after 4 hours of Nasal 
High Flow Oxygen Therapy intubation is advisable.2-3

REQUEST A DEMONSTRATION – 
CONTACT YOUR LOCAL 
MEDTRONIC REPRESENTATIVE.

An alternative to Ventilator Care 
to treat Coronavirus Patients1

NOW AVAILABLE ON 
PURITAN BENNETT™

980 VENTILATORS

PATIENT SAFETY 
IN OUR HANDS
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Poznámky
PONDĚLÍ, 23. 1. 2023

ÚTERý, 24. 1. 2023

STřEDA, 25. 1. 2023

ČTVRTEK, 26. 1. 2023

PÁTEK, 27. 1. 2023
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