
12. Setkání PS DPV SKVIMP

Hradec Králové  - 1.3.2012

XXVIII. Mezinárodní kongres SKVIMP 



Program 12. setkání PS DPV SKVIMP

1/ Revize zápisu z 11. setkání PS DPV 

2/ Novelizace výkonové vyhlášky a zpráva z pravidelné 

revize kódů IPLP pro DPV. 

3/ Nominace účasti na Aesculap HPN Course 2012, 

Bologna

4/ Plánování 13. a 14. setkání PS DPV 



Závěry 11. setkání Pracovní skupiny DPV 
SKVIMP ze dne 11.11.2011 v Ústí nad Labem

• 1/ V úvodním referátu dr. Tichý přivítal účastníky setkání a představil 

centrum DVP v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem s prezentací 

kasuistik. 

•

• 2/ Vrcholí přípravy pilotního provozu PV databáze REDNUP ve spolupráci 

s MU v Brně. Všichni v databázi pravidelných přispěvatelů dostanou 

přístupová hesla, pokud se tak již nestalo. Enterální verze bude převedena 

do webového formuláře na www.skvimp.

• Odpovídá: Jirka

•

• 3/ Blok věnovaný intestinální adaptaci a rehabilitaci byl zakončen návrhem 

na vznik Iniciativy pro rehabilitaci intestinální sliznice pracovně - IRIS (dr. 

Kalousová) v rámci PS a zároveň bylo téma doporučeno jako hlavní téma 

pro blok PS DPV na nadcházejícím kongresu SKVIMP 2012. 

• Odpovídá: Kalousová, Kohout

http://www.skvimp/


Závěry 11. setkání Pracovní skupiny DPV 
SKVIMP ze dne 11.11.2011 v Ústí nad Labem

• 4/ Revize doporučení pro cévní vstupy. V rámci prezentace Evy Meisnerové

byla přítomnými revidována jednotlivá doporučení z roku 2006. Hlavní 

návrhy: 

• Vypracovat definice pacienta s trombofilním a infekčním rizikem a 

doporučení adresovat pro konkrétní skupiny pacientů, např. bez rizika 

trombofilních a infekčních komplikací 

• Revize zátek - FR, heparin, Taurolock nebo Taurolock hep. pro jednotlivé 

skupiny

• Postupy pro pacienty s rizikem recid. infekcí vstupu – dlouhodobá profylaxe 

taurolidinem + krytí koncovek + profylaxe ATB na úrovni pacienta s cévním 

chlopenním implantátem. Tato strategie bude konzultována s příslušnými 

odbornými společnostmi (mikrobiologové, …)

• Indikace k extrakci upravit na lokální infekt nereagující na konzerv. postup

• Odběr hemokultur je třeba konzultovat s mikrobiology – párové hemokultury 

v.s. riziko kontaminace vstupu při bakteriémii. 

• Odpovídá: Meisnerová



Závěry 11. setkání Pracovní skupiny DPV 
SKVIMP ze dne 11.11.2011 v Ústí nad Labem

• 5/ Připravuje se novelizace výkonové vyhlášky. Hlavní připomínkou jsou 

nezapočítané přístrojové náklady. Revize kódů IPLP probíhá na SUKL 

v pravidelných intervalech. K současnému nastavení není ze strany PS DPV 

připomínek. 

• Odpovídá: Novák 

•

• 6/ Společné jednání PS DPV a Občasnkého sdružení Život bez střeva (OS 

ŽBS)

• OS ŽBS žádá PS DPV o podporu v komunikaci se zdravotníky mimo PS 

DPV. V rámci diskuse byla navržena a odsouhlasena příprava informační 

kartičky pro pacienta na DPV. 

• PS DPV podpoří komunikaci OS ŽBS s posudkovými lékaři

• PS DPV bude propagovat OS ŽBS v rámci svých aktivit

• Odpovídá: Novák 



Závěry 11. setkání Pracovní skupiny DPV 
SKVIMP ze dne 11.11.2011 v Ústí nad Labem

4. Katalog pro DPV BBraun je ve fázi připomínkování ve vybraných centrech 
DPV. 

Odpovídá: Alexa, Beneš

5. Studie PNALD – zatím nedošlo ke konsenzu ohledně typu studie. Pracovní 
skupina provede retrospektivního přehled provedených jaterních biopsií u 
pacientů na DPV. Jednotlivé kasuistiky zasílejte do 31.3.2011 Petrovi 
Wohlovi do IKEM.         

Odpovídá: Wohl

6. Data REDNUP slouží jako důležitý zdroj informací pro PSDPV. Proběhlo 
hlasování o dalším možném vývoji. Přítomní se přiklání k zachování 
současné formy a rozsahu databáze s tím, že sběr dat bude nově probíhat 
elektronicky formou www aplikace. 

Odpovídá: Jirka

7. Příští 11. setkání PS DPV se bude konat v Ústí nad Labem 11.11.2011 (to 
je datum!). Hlavními tématy budou: 1/ intestinální rehabilitace a weaning PV 
a 2/ ošetřování vstupů pro PV – revize doporučení PS DPV. 

Odpovídá: Tichý



Závěry 11. setkání Pracovní skupiny DPV 
SKVIMP ze dne 11.11.2011 v Ústí nad Labem

• 7/ Věčné projekty, se kterými bychom už konečně měli pohnout 

• Guidebook DPV pokračuje v přípravě, ale jde to pomalu.

• Odpovídá: Kafková, Kohout

•

• Nutricca HAN o.p.s. je registrována a hledá se nový ředitel. Toto je nyní 

hlavní podmínka zahájení činnosti.

• Odpovídá: Kohout, Novák   

•

• Katalog pro DPV BBraun je stále ve fázi příprav, prodlení je na straně 

BBraun, ale nezdávají to.

• Odpovídá: Alexa, Beneš

•

• Studie PNALD – byla předběžně konzultována s etickou komisí IKEM. PS se 

shodla, že prospektivní studie je jedinou smysluplnou formou. Další iniciativa 

je na Petrovi.          

• Odpovídá: Wohl

•







Další akce PS DPV

13. setkání na podzim 2012

14. setkání jaro 2013

Aesculap HPN Course, Praha 2013 



www.skvimp.cz


