Zápis z jednání výboru č. 1/2015
22.1. 2015
(Jména jsou uváděna bez titulů a bez významu pořadí)

Přítomni: Černý, Šrámek, Herold, Balík, Mixa, Ševčík, Chytra, Černá Pařízková, Dostál,
Satinský, Kula, Cvachovec, Drábková, Králová (Guarant)
1. Kongres ČSIM 2015 – aktuální stav přípravy referují Dostál (organizační výbor) a
Šrámek (vědecký výbor).
2. Požadavek MZ na návrh členů do akreditační komise (AK) pro obor IM – děkuji všem
za zaslané návrhy, předání na MZ zajistí Černý po získání souhlasu oslovených
kandidátů (Matějovič, Šrámek, Herold, Dostál, Chytra, Balík, Kula, Nalos, Satinský,
Černá Pařízková).
3. Uznání EDIC MCQ testu jako ekvivalentu pro test před atestací z oboru IM – návrh je
podpořen většinou členů AK pro obor IM. Komunikaci s MZ v dané problematice
zajišťuje Ševčík.
4. Formát pojetí ústní zkoušky atestace z IM – Černý navrhuje změnu směrem k formátu
EDIC part II, diskuze k tématu. Nástroj k prosazení je AK, téma bude projednáno po
ustanovení nové AK.
5. Akademie ČSIM – Dostál referuje o návrhu Akademie ČSIM zaměřené na UPV.
6. Financování organizátorů/řečníků na akcích pořádaných ČSIM. Černý a Šrámek
předkládají základní rámec/návrh hlavních principů:
a) problematika se týká především odměn za práci VV kongresu ČSIM, výjimečně
jiných akcí organizovaných ČSIM (např. Akademie ČSIM)
b) předpokladem odměny je pozitivní hospodaření ČSIM, tj. odměny se vyplácejí až po
přijetí finanční uzávěrky kongresu výborem
c) částka pro odměny by měla být součástí rozpočtu kongresu/vzdělávací akce
d) výši odměny navrhuje předseda VV v případě kongresu ČSIM (v případě jiné akce
pak člen výboru ČSIM, který je garantem akce)
Návrh byl přijat.
7. Kurz IPVZ "Novinky v IM 2015", navrhovaný termín je 14.-18.12., Praha. Prosím
Cvachovce o ověření/rezervaci termínu na IPVZ. Diskuze o problémech při sestavování
programu, Satinský pověřen koordinací programu za chirurgický modul a komunikaci s
vedením České chirurgické společnosti.
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8. Registr IP – referuje Chytra. Vzhledem k předpokládané menší flexibilitě vytěžovacího
nástroje nové verze Registru intenzivní péče (RIP2), je vhodné některé často užívané
dotazy předem definovat. Pracoviště užívající starou verzi RIP (nebo plánující novou
verzi RIP2 užívat) mohou požadavky na předdefinované sestavy a výstupy z RIP zasílat
Chytrovi do 15.2.2015.
9. Spolupráce s VZP – zájemci o studii formátu "outcome research" s cílem posouzení
dlouhodobé nemocnosti a nákladů na zdravotní péči u pacientů propuštěných z IP
zasílejte návrhy na sledované ukazatele do 28.2.2015.
10. Návrh obsahu kurikula pro UZ v IM – do termínu bez připomínek, Černý a Balík
připraví finální verzi na příští jednání výboru.
11. Udělení záštity – výbor ČSIM uděluje záštitu pro X. česko-slovenský kongres dětské
anestézie a intenzívní medicíny (15.-16.10., 2015, Praha).
12. Zásady přijímání pacientů do IP – návrh doporučení/stanoviska ČSIM (předpoklad
spolupráce na dokumentu s ČSARIM) předkládá Černý. Cílem dokumentu je
formulování základních principů, na nichž má být založeno přijetí dospělých pacientů na
pracoviště

intenzivní

péče.

Návrh

bude

rozeslán

členům

výboru

k

připomínkám/komentářům, cílem oponentury je v této etapě vyjádření k rozsahu a
obsahu tezí, nikoliv k formátu dokumentu, termín pro připomínky je 15.2.2015.
13. Zpráva o hospodaření časopisu Anesteziologie a intenzivní medicína – ztrátu za rok
2014 a příčiny referuje Herold. Bližší informace na vyžádání u Herolda. Diskuze o
variantách řešení při pokračování ztráty, zatím shoda na zaslání dopisu nakladateli,
obsahující "znepokojení

s vývojem situace a zvažování změny nakladatele při

nemožnosti nápravy", korespondenci s nakladatelem vede Herold.
14. Zpráva o hospodaření ČSIM – pozitivní výsledek, přesné údaje referuje Králová, kterou
prosím o zaslání uzávěrky za rok 2014 všem členům výboru, formální schválení zprávy
a určení odměny pro VV a OV kongresu ČSIM 2014 je plánováno na příští jednání
výboru.
15. Schválení nových žádostí o členství v ČSIM.
16. Termín příštího jednání výboru - návrh termínů bude rozeslán členům k vyjádření.
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Zapsal: Černý 25.1.2015
Zápis prošel kontrolou vědeckého sekretáře a pověřeného člena výboru: 27.1.2015
Finální revize a editace zápisu: 27.1.2015
Datum rozeslání zápisu členům výboru: 27.1.2015
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