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ČESKÁ SPOLEČNOST INTENZIVNÍ MEDICÍNY
Zápis z jednání výboru 2/2007
(18.9. 2007, Praha)
Přítomni: Černý, Novák I. (Plzeň), Nalos, Matějovič, Maňák, Ševčík, Herold, Vobruba,
Dostál, Kula, Prchlík, Šrámek, Fedora
Revizní komise: Pařízková
Nepřítomni: Novák I. (Praha), Pafko, Hladík, Cvachovec
1. Webové stránky ČSIM – nutnost otevření v co nejkratší době, odpovídá Novák Ivan
(Plzeň).
2. Servisní organizace pro chod ČSIM – pro volební období současného výboru ČSIM
zvolena firma Guarant, informaci o rozhodnutí zajistí Černý.
3. Udělení záštity ČSIM pro 10. ročník Postgraduálního kurzu Sepse a MODS, Ostrava,
22.-25.1.2008.
4. Zástupcem výboru ČSIM pro pracovní zasedání „Doporučené postupy invazivních
mykotických infekcí“ (19.-21.10.) byl určen Ivan Herold.
5. Logo ČSIM – hlasováním přítomných rozhodnuto o konečné podobě loga ČSIM (čtyři
malé čtverečky), logo bude obsahovat celý název společnosti (bez zkratky), stejné
pravidlo platí i pro anglickou verzi loga (Czech Society of Intensive Care Medicine).
6. Žádost o endorsement ČSIM pro text „Perioperační srdeční selhání, doporučený postup
diagnostiky a terapie“, (návrh vypracovaly ČSARIM a ČKS), oponentura členů výboru
ČSIM po mailu, došlé připomínky budou zapracovány do textu, upravenou verzi předloží
Černý. Diskuze nad principy ČSIM pro tvorbu standardů a doporučení, návrh připraví
Matějovič a Šrámek (termín do příští schůze výboru).
7. Stanovisko k žádosti Společnosti infekčního lékařství na zařazení infekčního lékařství
mezi tzv. základní obory před specializací v oboru IM. Souhlas se zařazením. Černý
zajistí podmínky pro revizi Vzdělávacího programu pro obor IM, jehož součástí je i
seznam oborů (termín do příští schůze výboru).
8. Atestace v oboru IM – diskuze jak naplnit podmínky pro “Hodnocení specializačního
vzdělávání”, závěr:
• Písemný test – minimálně 100 otázek typu MCQ, každý člen výboru připraví 10
otázek (zadání a okruhy pro jednotlivé členy výboru, formát otázek a šablonu rozešle
Černý do 27.9., termín odevzdání otázek bude 19.10.)
• Písemná práce – splnění formou a/ publikované práce (původní nebo přehledné)
v českém nebo zahraničním recenzovaném časopise v posledních 5 letech) nebo b/
odevzdáním písemné práce která má prokázat schopnost uchazeče pracovat
s literaturou. Požadavky na formát a rozsah práce pod bodem b/ připraví Matějovič
(termín do 19.10.)
• Praktická zkouška – provedení na pracovištích členů výboru ČSIM/nositelů atestace
IM, formát praktické zkoušky analogicky k European Diploma of Intensive care
(EDIC), materiály EDIC rozešle Černý, formuláře pro praktickou zkoušku a seznam
pracovišť připraví po výsledku jednání pedagogické rady IPVZ (viz bod 16) Černý.
9. Priority klinického výzkumu v intenzivní medicíně v ČR, návrhem postupu pověřeni
Matějkovi a Novák Ivan (Plzeň) (termín do příští schůze výboru).
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10. Audit pracovišť typu JIP/ARO pod záštitou ČSIM. Manuál připraví Šrámek. Základní
principy udělování garance ČSIM:
• Žádost o audit musí být adresována na výbor ČSIM,
• zpráva o průběhu auditu musí být k dispozici všem členům výboru,
• udělení garance auditu musí mít jednotnou formu a na hlavičkovém papíru ČSIM,
• zprávy o auditu kde byla udělena garance ČSIM musí být ukládány pod pořadovým
číslem.
• udělení garance ČSIM musí být oznámeno na nejbližším jednání výboru ČSIM,
11. Vzdělávací program v oboru IM – oblasti revize textu pro cílový stav (po uplynutí
přechodného období – duben 2009):
• Příprava probíhá jen na akreditovaných pracovištích,
• struktura požadované praxe na akreditovaném pracovišti pro obor IM
− 12 měsíců na mateřském pracovišti
− 12 měsíců na jiných pracovištích (zatím bez upřesnění „povinné“ struktury)
• seznam vzdělávacích programů/oborů, na které bude moci IM „navazovat“ (podle
toho, zda IM i nadále bude jako tzv. základní obor nebo dojde k jejímu přesunu do
nějaké podoby „nástavby“),
• seznam požadovaných výkonů bude potvrzen jen školitelem s atestací v oboru IM,
• písemná práce – viz bod 8 zápisu,
• praktická zkouška – viz bod 8 zápis
12. Kongres ČSIM 2008 bude v termínu 4.-6.6. 2008, Plzeň. Diskuze o servisní firmě pro
organizaci kongresu, Novák Ivan (Plzeň) připraví kriteria pro výběrové řízení.
13. Odborné akce ČSIM na rok 2008:
• kalendář akcí na rok 2008 (prosím Novák Ivan, Plzeň, termín do příští schůze
výboru),
• všechny akce ČSIM s požadavkem jakékoliv finanční podpory musí být zařazeny do
rozpočtu, viz materiál ČLK „Pokyny pro vypracování rozpočtu pořádání vzdělávacích
akcí a provádění ostatních ekonomických operací“ (odpovídá Maňák).
14. Žádost firmy Anesan s.r.o. o posouzení pravidel hodnocení chronické resuscitační péče –
odpověď zajistí Černý, text dopisu ad info členům výboru (odpovídá Černý).
15. Termín příští schůze výboru – návrhy termínů (konec listopadu) rozešle Černý.
16. Dodatečně aktuální informace:
• 26.9. byly výborem ČSIM navržené podmínky pro atestaci (viz bod 8) projednány s
MUDr. Krejčíkovou z IPVZ, která je bude prezentovat na pedagogické radě IPVZ,
podle výsledku pak provedeme konečnou formulaci podmínek pro provedení atestací
a vyvěsíme na webu ČSIM a IPVZ.
• Pro členy ČSIM bude k dispozici na webu ČSIM ke stažení česká mutace Current
Opinion in Critical Care (laskavost firmy NovoNordisk).
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