ČESKÁ LÉKAŘSKÁ SPOLEČNOST JEP

ČESKÁ SPOLEČNOST INTENZIVNÍ MEDICÍNY
Zápis z jednání výboru č. 2/2010
(17.3. 2010, Praha)
jména uváděna bez titulů

Přítomni: Černý, Matějovič, Dostál, Vobruba, Šrámek, Ševčík, Maňák, Nalos, Cvachovec
1. Vzdělávací program oboru IM (VPIM):
• aktuální stav jednání s odbornými společnostmi a MZ referuje Ševčík a Černý,
• 18.3. proběhne jednání tzv. redakční rady MZ k VPIM, ČSIM zastupuje Černý,
• pro jednání tzv. redakční rady MZ k VPIM přijata stanoviska:
o povinná praxe v obecné části probíhá výhradně na akreditovaných pracovištích
pro IM II. typu, povinná praxe v rámci speciální části může probíhat na
akreditovaných pracovištích typu I. nebo II.
o školitel – výhradně lékař se SZ v oboru IM a při jednáních na MZ formulovat
ještě požadavek praxe minimálně 2 roky od získání SZ v oboru IM,
o z již absolvované praxe lze do požadované povinné praxe VPIM započítat
maximálně 50% doby, která byla vykonána na pracovištích intenzivní péče
výchozího oboru. Praxe může být započtena pouze tehdy, pokud proběhla na
pracovišti, které je akreditováno jak pro příslušný výchozí obor (AIM, interna,
chirurgie, apod.), tak současně pro obor IM.
2. Kongres ČSIM – aktuální stav příprav referuje Šrámek. Registraci a ubytování
členů/stálých hostů výboru zajistí organizační výbor kongresu přes servisní organizaci
ČSIM.
3. Projekt „Těžká sepse v ČR – kvalita péče“, aktuální stav jednání s firmou Astra Zeneca
(AZ) referuje Černý. Popis projektu referuje Ševčík, diskuze nad obsahem projektu a
racionálním využitím nabízené podpory ze strany AZ. Návrh projektu rozešle členům
výboru Ševčík.
4. Projekt MZ „Dárcovský konzultant“ – referuje Černý, požadavek MZ na odbornou
garanci ČSIM vzdělávání v rámci projektu, výbor ČSIM souhlasí.
5. Dokument paliativní péče na JIP – získání statutu Doporučený postup ČLK.
6. Projekt „Kriteria ČSIM pro audit pracovišť typu JIP v ČR“ – v souvislosti
s připravovaným dokumentem ESICM práce na projektu pozastavena.
7. Souhlas členů výboru s platbou za členství ČSIM ve WFSICM.
8. Plán kongresů ČSIM – kongres 2011 bude v Praze, termín bude upřesněn. Návrh
Cvachovce na předsedu organizačního výboru, návrh Černého na prezidenta kongresu a
návrh Dostála na předsedu vědeckého výboru. Pozn. - návrhy vzešly z neformální
diskuze na konci jednání výboru, prosím členy výboru o případné alternativní návrhy, na
příštím jednání výboru budou návrhy formálně projednány.
9. „EDIC meeting“ (Londýn, 4.-6.2., 2010) – referuje Černý, návrh na formulování
principů/kriterií pro výběr zkušebních komisařů EDIC v ČR a definovat roli výboru
ČSIM v procesu jejich výběru. Návrh připraví Černý do příštího jednání výboru.
10. Černý – ukončení funkčního období v European Board of Intensive Care Medicine.
11. Vybrané zprávy z jednání ESICM Council:
• Volby do Council (2010-2014) – Černý informuje o záměru kandidovat i na druhé
období, výbor souhlasí.
• Možnost tzv. dual membership v ESICM (DM-ESICM) – při členství v národní
společnosti (ČSIM) lze získat zvýhodněné členství v ESICM po dobu 3 let (100
EUR/rok, zahrnuje on-line Intensive Care Medicine).
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12. Návrh na úhradu DM-ESICM pro členy ČSIM s cílem podpory mladých lékařů se
zájmem o obor IM – výbor souhlasí, základní principy:
• Člen ČSIM který má zaplacené členské příspěvky
• Věk do 35 let
• Práce na pracovišti intenzivní péče (ARO/JIP) ve zdravotnickém zařízení
neuniverzitního typu (lékaři z tzv. okresních nemocnic budou preferováni)
• Pouze jeden lékař z daného zdravotnického zařízení
• ČSIM uhradí pro 5 lékařů na rok
• Bude oznámeno ve formátu aktuality na www.csim.cz.
13. Návrh na doplnění každoroční ceny ČSIM za nejlepší publikaci ještě o úhradu DMESICM, výbor souhlasí.
14. Karta ČSIM Sphere Card pro členy ČSIM – platnost 3 roky, cena 99 Kč, v jednání je
úhrada od BBraun, výbor souhlasí s případnou spoluúčastí ČSIM na úhradě.
15. Návrh servisní organizace ČSIM na pořádání kongresu ESICM v Praze, výbor souhlasí
se zasláním nabídky předsedovi ESICM, odpovídá Černý.
16. Žádosti státních institucí o posudky ČSIM (nezapsáno z minula) – 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.
17. Noví členové ČSIM – odsouhlaseni výborem.
18. Termín příštího jednání výboru – návrhy: 12.5., 18:00, Brno, místo upřesní Šrámek
(prosím do 31.3. kvůli pozvánce).
Zapsal Černý
Zápis prošel kontrolou místopředsedy: 18.3.2010
Datum rozeslání zápisu členům výboru: 18.3.2010
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