ČESKÁ LÉKAŘSKÁ SPOLEČNOST JEP

ČESKÁ SPOLEČNOST INTENZIVNÍ MEDICÍNY
Zápis z jednání výboru č. 1/2010
(26.1.2010, Ostrava)
jména uváděna bez titulů

Přítomni: Černý, Vobruba, Dostál, Šrámek, Ševčík, Novák, Matějovič, Pařízková, Satinský,
Kula, Maňák, Drábková, Šerclová
1. Vzdělávací program oboru IM (VPIM):
• aktuální stav jednání s odbornými společnostmi a MZ referuje Ševčík,
• návrh obecné části VPIM – předkládá Černý,
• diskuze členů výboru a hostů,
• závěr diskuze: výbor ČSIM podporuje variantu „6-2-2-2“ (viz příloha zápisu –
aktuální návrh obecné části VPIM rozeslaný zástupcům jednotlivých oborů, který je
nyní v připomínkové řízení),
• Ševčík a Černý koordinují další jednání s představiteli ostatních oborů, termín
odevzdání návrhu na MZ je 28.2.
2. Kongres ČSIM – aktuální stav příprav referují Šrámek a Novák.
3. Personální vybavení JIP – Novák a Vobruba referují o jednání na MZ, pověřeni
zastupováním výboru na dalších jednáních.
4. Stanovisko ČSIM k žádosti BBraun o podporu roztoků obsahující kalium – elektronická
diskuze mezi členy výboru, konečné stanovisko bylo rozesláno členům výboru již před
jednáním výboru a je k dispozici na sekretariátě ČSIM.
5. Podepsána smlouva se servisní organizací ČSIM na období 2009-2012.
6. Konsensuální stanovisko „Paliativní péče na ARO/JIP“ – dokument v připomínkovém
řízení na VR ČLK, ČSIM na jednáních ČLK zastupuje Cvachovec.
7. Účetní zpráva ČSIM za rok 2009 – pozitivní výsledek hospodaření, detailní zpráva
k dispozici na sekretariátu ČSIM.
8. Auditní kriteria pro JIP – Černý referuje o jednání s Dr. Marxem, který přislíbil pomoc
v přípravě dokumentu. Příprava materiálu na příští jednání výboru (odpovídá Černý).
9. Plán kongresů 2010-2012, chybí konfirmace organizátorů pro rok 2011 (Praha), prosím
vědeckého sekretáře o zjištění situace do příštího jednání výboru.
10. European Diploma of Intensive Care Medicine (EDIC)
• termíny ústní části EDIC v ČR – 23.-25.3.
• „EDIC examiner´s meeting“ v Londýně 5.2. – účastní se Černý a Šrámek.
11. Zajištění vyšší účasti sester v ČSIM – opakování výzvy členům výboru o návrhy.
12. Webové stránky ČSIM – nové návrhy „faceliftu“ hodnoceny členy výboru jako „nepříliš
výrazné“, prosím Kulu o oslovení jím uváděného webmastera jako alternativu
k dosavadnímu, který facelift připravil. Termín co nejdříve.
13. „PR aktivita“ ČSIM referuje zástupce servisní organizace Králová:
• systém „log-in“ pro členy ČSIM (součást rekonstrukce webových stránek),
• trička, hrnky s logem ČSIM – info na web (odpovídá Králová),
• slevové karty (koordinuje Králová)
• „ICU smart card“ – opakování výzvy členům výboru ČSIM o návrhy textu (bod 2
zápis 4/2009).
14. Czech Clinical Trial Network – referuje Černý, práce na webu pokračují, předpoklad
zahájení stránek přelom únor/březen.
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15. Pracovní skupina pro problematiku dárcovství a transplantací při MZ – ČSIM zastupuje
Černý.
16. Žádost o posudek od MZ na stížnost při poskytování péče – žádný z členů výboru nemá
zájem se posudku ujmout. vyřízení žádosti zajistí Černý. Dodatečně návrh Drábkové na
zavedení institutu „zpravodaje výboru“, který bude referovat členům výboru povahu
případu a koordinovat přidělení posudku některému z členů výboru v případech
vyžádaných posudků od ČSIM od státních autorit. Bude zařazeno na příští jednání
výboru.
17. Termín příštího jednání výboru – návrhy: 16.3., 17.3., 30.3., 31.3., Praha, 12:00, kancelář
Guarantu. Prosím zasílejte vaše preference do 28.2. na karim@fnh,.cz
Zapsal Černý
Zápis prošel kontrolou vědeckého sekretáře 3.2.2010
Datum rozeslání zápisu členům výboru: 3.2.2010
Přílohy zápisu:
- Recentní verze návrhu ČSIM pro obecnou část VPIM
- Stanovisko ČSIM k žádosti BBraun
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