ČESKÁ LÉKAŘSKÁ SPOLEČNOST JEP

ČESKÁ SPOLEČNOST INTENZIVNÍ MEDICÍNY
Zápis z jednání výboru č. 1/2012
(24.1.2012), Ostrava, hotel Clarion
jména uváděna bez titulů

Přítomni: Černý, Šrámek, Matějovič, Novák, Dostál, Maňák, Satinský, Kula, Ševčík
1. Průběh příprav kongresu ČSIM 2012 referoval Novák. Pozvání od firmy Cheiron na
slavnostní večeři pro členy výboru v průběhu kongresu, jediný možný termín je 30.5.,
informaci předá zástupci firmy Cheiron Černý.
2. Černý zastupuje ČSIM na kongresu SCCM.
3. Černý informuje o pozvání na COBATRICE Faculty Meeting v Bernu k přednášce o
implementaci COBATRICE programu do kurikula VP v IM.
4. Vydávání Newsletter (NL) členům ČSIM – plán 4x ročně + 1 vánoční, uzávěrka návrhů
do NL pro rok 2012: 29.2., 30.4., 15.9., 15.11., návrhy do obsahu NL zasílejte prosím na
sekretariát ČSIM (karim@fnhk.cz).
5. Kurz IPVZ „Novinky v IM“ pro rok 2012 bude v termínu 10.-14.12., shoda na
pokračování formátu z roku 2011, jednotlivé společnosti na další ročník kurzu osloví
Černý, návrh programu na 2012 do 30.9. 2012.
6. Blok ČSIM na PG kurzu sepse v Ostravě 2012 – děkuji všem členům za jejich přednášky
v bloku, prosím Kulu o zajištění vyvěšení prezentací na web ČSIM. Prezentace dodá
sekretariát ČSIM.
7. Výzkumné projekty
• Struktura a počet pracovišť IP v ČR – diskutován rozsah požadovaných údajů, shoda
na zjištění dat cestou koordinátorů pro jednotlivé kraje ČR, finální návrh připravuje
Černý, zjišťování dat proběhne v průběhu dubna.
• Prevalence mykotických infekcí v ČR – draft protokolu připraven (Novák, Černý,
Matějovič) a rozeslán členům výboru k připomínkám, zahájení projektu květen (za
předpokladu potvrzení sponzorské podpory Pfizer).
8. Černý – podnět k formulování stanoviska ČSIM k požadavku povinného monitorování
ETCO2 u všech pacientů v průběhu umělé plicní ventilace na základě dokumentu NAP 4
(byl rozeslán členům výboru), po rozsáhlé diskuzi shoda na formulování jednoduchého
stanoviska typu „výbor ČSIM doporučuje monitorování ETCO2 u všech pacientů
v průběhu umělé plicní ventilace“, návrh připraví Černý, termín do příští schůze výboru.
9. WFSICCM – platba ročního poplatku 1 USD/člen ČSIM, výbor souhlasí, prosím
Maňáka o zadání platby a kontrolu odeslání.
10. Vzdělávání a akreditace – aktuální informace referoval Ševčík, termíny atestací z IM 4.6.6. (Brno), 26.-28.11. (Brno), nepovinný kurz před atestací 2.-5.4. (Brno).
11. Personální vyhláška pro počty lékařů na JIP v ÚPS – rozsáhlá diskuze, v současnosti
návrh v připomínkovém řízení MZ, související korespondence k dispozici na sekretariátě
ČSIM.
12. Ševčík – opakovaný podnět ke vzniku permanentní pracovní skupiny výboru ČSIM
k legislativním návrhům a vyhláškám, výbor souhlasí, koordinací pověřen Dostál.
Rozsáhlá diskuze k případnému honorování této činnosti.
13. Nový nakladatel pro AIM – informace o rozhodnutí NTS ČLS.
14. Černý – podnět ke vzniku dokumentu ČSIM formulující hlavní zásady v posuzování
neurologických funkcí u pacientů po KPR, diskuze nad pojetím a cílovým formátem
dokumentu, přípravou dokumentu pověřeni Pařízková a Šrámek (termín do 31.5.).
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15. World sepsis day – nadnárodní projekt koordinovaný WFSICCM, schůzky k projektu se
v rámci kongresu v Bruselu zúčastní Černý, informace o projektu byly rozeslány členům
výboru.
16. Noví členové ČSIM schváleni výborem.
17. Doplnění do zápisu – výbor ČSIM schvaluje mezioborový dokument peripartálního
život ohrožujícího krvácení, souhlas členů výboru byl v minulosti projednán
korespondenčně.
18. Termín příštího jednání výboru: 15.3. nebo 5.4., bude rozesláno k vyjádření
sekretariátem ČSIM.
Zapsal Černý
Zápis prošel kontrolou místopředsedy: 31.1.2012
Datum rozeslání zápisu členům výboru: 31.1.2012
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