ČESKÁ LÉKAŘSKÁ SPOLEČNOST JEP

ČESKÁ SPOLEČNOST INTENZIVNÍ MEDICÍNY
Zápis z jednání výboru č. 2/2011
(12.4.2011, Praha)
jména uváděna bez titulů

Přítomni: Černý, Cvachovec, Dostál, Vobruba, Šrámek, Maňák, Nalos, Fedora, Satinský,
Šerclová, Kula, Pařízková, Herold, Králová (Guarant), Tesaříková (Guarant)
1. Kongres ČSIM – aktuální stav příprav referují Tesaříková, Cvachovec, Dostál.
2. Kongres WFSICCM 2017 – aktuální stav přihlášky o pořádání kongresu v Praze 2017
referují Černý a Králová. Konečné rozhodnutí je výsledkem hlasování členů tzv. Rady
WFSICCM. Složení Rady bude rozesláno členům výboru ČSIM zda nemají přímý či
nepřímý kontakt na některého z členů s cílem lobbovat ve prospěch kandidatury ČSIM.
Seznam rozešle Černý. Prezentace naší kandidatury by měla proběhnout 29.11.
3. European Diploma of Intensive Care – Černý informuje o přijetí nominace ESICM
„head examiner“ pro ČR. Předložen návrh principů realizace EDIC v ČR (příloha
zápisu). Připomínky členů výboru do 31.5.2011.
4. Spolupráce se SSAIM při pořádání kongresů ČSIM v budoucnu – rozsáhlá diskuze,
převaha názorů pro formát „x-tý kongres České společnosti intenzivní medicíny“. Příští
kongres ČSIM 2012 v Plzni (květen, první týden červen), konečný termín předloží
Novák do 30.4.2011. Možné termíny kongresu projedná se zástupci Parkhotelu Králová
(Guarant). Novák dále referuje o nabídce pořádat Central European Congress on
Intensive Care Medicine 2012 v ČR, převaha hlasů pro sloučení s kongresem ČSIM,
nikoliv samostatně.
5. ČSIM Newsletter – připravuje Černý, termín rozeslání členům 30.4.
6. Kurz IPVZ (ČSARIM a ČSIM) „Novinky v IM“ v prosinci 2012 – návrh nové struktury
(větší zastoupení zástupců jednotlivých odborností/oborů, ze kterých lze navázat atestací
IM), předsedy jednotlivých společností osloví Černý (termín rámcového programu do
30.6.).
7. Podpora ČSIM žádosti České pediatrické společnosti o úpravu vyhlášky týkající se NLP
na JIP.
8. ECMO guidelines – podnět ke vzniku doporučení pro používání ECMO v ČR. Po
diskuzi výbor ČSIM podporuje vznik dokumentu formulující pravidla pro účelné použití
technologií typu ECMO u dospělých a dětí v České republice. Vznik dokumentu bude
probíhat za účasti členů výboru ČSIM.
9. „Summer“ konference ESICM – výbor podporuje kandidaturu ČSIM.
10. Stanovisko ČSIM k podávání kortikoidů u míšního traumatu – rozsáhlá diskuze
k formátu stanoviska. Převaha názorů přítomných členů výboru uveřejnit stanovisko
ČSIM na svých webových stránkách. Prosím Kulu o realizaci.
11. Protikorupční materiál MZ týkající se sponzoringu lékařů na vzdělávacích akcích.
Černý navrhuje dopis adresovaný MZ, ČLK a ČLS, nejlépe ve spolupráci s ostatními
odbornými společnostmi. Základní teze dopisu – nařízení MZ jde nad rámec doporučení
ČLK a UEMS a výrazně omezuje podmínky pro CME lékařů. Výbor souhlasí, návrh
dopisu a oslovení představitelů ostatních společností připraví Černý.
12. EPOSS projekt – diskuze odložena, výbor preferuje vystoupení vedoucího projektu
Ševčíka.
13. Noví členové ČSIM – odsouhlaseni výborem.
14. Termín příštího jednání výboru – 12.5. Praha (předběžně 18:00, hotel Clarion, bude
upřesněno.
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Zapsal Černý
Zápis prošel kontrolou místopředsedy: 18.4.2011
Datum rozeslání zápisu členům výboru: 18.4.2011
Příloha:
EDIC v ČR - Základní principy a pravidla
1. Partnerem pro EDIC aktivity v ČR je ČSIM
2. EDIC v ČR probíhá výhradně pod záštitou ČSIM
3. Komunikace s ESICM stran EDIC jde výhradně přes zástupce ČR v Council of ESICM
nebo určeného člena výboru ČSIM
4. Zkušební místo pro EDIC v ČR musí být akreditováno pro obor IM (nejvyšší typ)
5. Rotace zkušebních míst v ČR á 1 rok
6. Složení zkušební komise pro EDIC v ČR schvaluje výbor ČSIM
7. Základní požadavky na člena zkušební komise
• Člen ČSIM
• Nositel SZ v oboru IM nebo jejího ekvivalentu
• Respektovaná osobnost v odborné komunitě
• Minimální doba praxe v oboru IM 10 let
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