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Prvních 17 účastníků, z nichž mimochodem 
bylo více přednášejících než posluchačů, těžko 
mohlo předvídat další vývoj. Koneckonců, stejně 
jako duchovní otec a organizátor tohoto setkání, 
MUDr. Roman Kula, CSc. Nicméně, apriorní myš-
lenka a cíle se ukázaly ještě mnohem silnější, než 
původně zamýšlené, a systematická práce přinesla 
nevídané výsledky.

Zkusme se jen malinko dotknout historie…
Přes vysloveně původně provinční charakter 

této akce přijímají pozvání špičky slovenské inten-
zivní medicíny. Následuje vstřícný postoj odborné 
společnosti ČSARIM a samozřejmě podpora SSAIM 
a postupný vývoj směřuje od desítek účastníků ke 
stovkám. Ruku v ruce s rostoucím významem kurzu 
se v rámci jeho pořádání zakládá Česko-Slovenské 
fórum pro sepsi. Význam setkání pak jen podtrhu-
je skutečnost, že postupně přijímají pozvání i další 
zahraniční hosté, obecně vnímáni jako vůdčí osob-
nosti nejen evropské, ale i světové intenzívní medi-
cíny. Za všechny jmenujme Konrada Reinharta, 
Joachima Boldta, Uri Martinowicze, Andreje Kublera, 
Luciana Gattinoniho, Johna Mariniho či Grahama 

Ramsaye. Rozvoj kurzu si postupně vyžaduje opa-
kovanou změnu místa pořádání v rámci severomo-
ravské metropole, která je diktována požadavky na 
prostor i kvalitu zajištění akce. Shrnuto, z kurzu se 
stal kongres, avšak jeho původní myšlenka diktuje 
nadále se přidržet tohoto názvu.

Proč?
Ze dvou důvodů. Organizační struktura se drží 

nejmodernějších trendů pořádání medicínských 
setkání – zahrnuje setkání s odborníky, pro-con 
diskuze či monotematická sympozia v jedné řadě se 
základními bloky přednášek. Nejsou vynechány ani 
opakované vzdělávací jednotky, týkající se každo-
denní praxe na jednotkách intenzivní péče.

Oním druhým důvodem je přísná snaha orga-
nizátorů ponechat tomuto setkání, přes veškerou 
kvalitu a náročnost, neformální charakter. Léta se 
zde cíleně buduje prostor pro jakýkoli osobní dotaz 
bez pocitu, že by se měl tazatel stydět za jakousi 
potencionální neznalost či cítit nadřazenost táza-
ného…

Vše zmíněné je jasným důkazem pečlivosti, cíle-
vědomosti a trpělivosti. A fakta nejlépe vyjádří čísla: 

17 účastníků na prvním kurzu a 566 na jubilejním, 
desátém.

Nicméně vše zmíněné zatím ještě nevyjádřilo 
nejpodstatnější – výjimečnost této akce. Ta spočívá 
ve snaze zdůraznit a upozornit na jednoduchý fakt: 
intenzivní medicína a péče o septického pacienta je 
výsostně multidisciplinární záležitost. Citlivé členění 
přednášek do tematických skupin, každoroční výběr 
změna nosných témat a především aktivní účast 
mnoha specialistů z jiných oborů činí ostravské dny 
Sepse a MODS výjimečnými.

Před organizátory je mnoho dalších výzev 
a vcelku jasná perspektiva: věci se buď rozvíje-
jí nebo upadají… Mám tu čest být jejich kolegou 
a spolupracovníkem. Je tedy zřejmé, co jim do 
budoucna přeji.

A čtenáře tohoto odborného časopisu bych vel-
mi rád pozval alespoň na malou návštěvu Ostravy 
v lednu příštího roku.

DESET LET KURZU SEPSE A MODS V OSTRAVĚDESET LET KURZU SEPSE A MODS V OSTRAVĚ

MUDr. Václav Chýlek
Anesteziologicko-resuscitační klinika, FN Ostrava

Ve dnech 22. – 25. 1. 2008 proběhl v Ostravě již 10. ročník kurzu Sepse a MODS. Původně nenápadná akce, která začala jen jako pokus 
konfrontovat názory ostravského pracoviště Kliniky Anesteziologie a resuscitace FNO s ostatními pracovišti na léčbu sepse v intenzivní 
medicíně, přerostla v akci mezinárodního významu.
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INFORMACE

DERMATOVENEROLOGIE / Jiří Štork et al.
Přestože v posledních letech vyšla řada učebních dermatologických textů, žádný nebyl pojat ve formě knihy 
středního rozsahu s barevnou dokumentací. Poslední takový text představovala učebnice dermatovenerolo-
gie profesora Z. Šťávy, jejíž první vydání vyšlo v roce 1977. Tato publikace se stala velmi používaným dílem 
vhodným jak pro výuku studentů medicíny, tak sloužícím jako základ znalostí pro atestaci či pro orientaci prak-
tických lékařů a specialistů jiných oborů v kožním lékařství. Takovéto cíle si klade i tato kniha, která navazuje 
na jmenovanou publikaci prof. Šťávy.

Učebnice seznamuje čtenáře s novými poznatky v dermatovenerologii a důraz klade na logiku diagnostiky kož-
ních nemocí, na praktičnost, přehlednost, pochopitelnost a srozumitelnost textu. S tím souvisí i zařazení čet-
ných schémat, tabulek, obrázků a doplnění stránek margináliemi, které umožňují rychlou orientaci v textu a pro 
studenty jsou také pomůckou při opakování. Pětisetstránková publikace je doplněna více než 400 barevnými obrázky.

Praha : Galén – Karolinum, 2008, 502 s. – První vydání, 195x280 mm, vázané, barevně, 1500 Kč, 
ISBN 978-80-7262-371-6 (Galén) a ISBN 978-80-246-1360-4 (Karolinum)
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