Zápis z jednání výboru č. 2/2014
20.2.2014
(Jména jsou uváděna bez titulů a bez významu pořadí)

Přítomni: Černý, Šrámek, Cvachovec, Černá Pařízková, Ševčík, Dostál, Novák, Drábková,
Chytra, Herold, Králová (Guarant)
1. Blahopřání Drábkové k životnímu jubileu.
2. Kongres ČSIM 2014 - aktuální stav příprav referují Ševčík, Dostál.
3. Nabídka portálu "akutne.cz" na on-line přenos z kongresu ČSIM - obecná diskuze k
problematice on-line přenosů. Přijaty základní principy:
a) souhlas přednášejících předem
b) bezplatné poskytnutí pouze pro vzdělávací účely nekomerční povahy
c) on-line přenosy vzdělávacích aktivit ČSIM pro komerční využití podléhají
zpoplatnění
4. Spolupráce s WFSICCM - po dohodě s Guarantem nabídneme výboru WFSICCM mít
své příští jednání v Praze, cílem je udržení a rozvoj spolupráce s WFSICCM jako
předpoklad získání světového kongresu do ČR.
5. ČSIM ICU smart cards - vývoj aplikace pro mobilní platformy (iOS, Android) probíhá,
financování zajištěno ČSIM (20 tis. Kč) a sponzory (cca 60-70 tis. Kč), předvedení
aplikace je plánováno na kongresu ČSIM.
6. Akademie ČSIM - aktuální informace:
• modul "Analgosedace v intenzivní péči" (odborný garant prof. MUDr. Vladimír
Černý, Ph.D., FCCM), termíny jsou 24.4.2014 v Praze a 13.5.2014 v Brně.
• modul "Regulace tělesné teploty v intenzivní péči" (odborný garant prof. MUDr.
Vladimír Černý, Ph.D., FCCM), termín 6.6.2014, Praha.
• modul "Hemodynamika a metabolismus" (odborný garant doc. MUDr. Vladimír
Šrámek, Ph.D., EDIC), termín 13.-15.11.2014, Velké Bílovice.
• přijato logo Akademie ČSIM a šablona pozvánky
7. Kurz IPVZ a výukového pracoviště IM "Novinky v intenzivní medicíně 2014" proběhne
v Praze, návrh termínu 8.-12.12.2014 (alternativně 15.-18.12.2014), prosím Cvachovce o
rezervaci termínu na IPVZ co nejdříve.
8. Probíhající projekty – aktuální stav:
• Stanovisko ČSIM k léčebné hypotermii - přijato, distribuováno
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• DP ČSIM "prognózování po KPR" - probíhá zapracování připomínek oponentů a
byla zahájena veřejná e-oponentura návrhu
• DP ČSIM "poresuscitační péče" - práce na dokumentu probíhá podle časového plánu
• DP ČSIM "analgezie/sedace" - probíhá zapracování připomínek členů pracovní
skupiny
• Web survey členům ČLK na přínos vydaného dokumentu ČLK o paliaci v IP - obsah
ankety a dotaz na schválení k rozeslání členům ČLK odeslán prezidentu ČLK, zatím
bez odpovědi
9. Formování týmů/pracovních skupin pro další projekty uvedené v programovém
prohlášení výboru ČSIM 2013-2016 - zájemci/návrhy na osoby mimo výbor (prosím ale
předem s danými osobami projednané) zasílejte na mou adresu do 31.3.2014.
• informační brožura ČSIM pro rodiny a blízké pacientů hospitalizovaných na
pracovištích intenzivní péče, zde prosím všechny členy výboru o zaslání
informačních materiálů z jejich pracovišť
• DP ČSIM "Rehabilitace a fyzioterapie u pacientů v IP"
• DP ČSIM "Diagnostika, monitorování, prevence a léčba delirantních stavů u
pacientů v IP"
10. UZ v oboru IM
• návrh na vybavení pracovišť intenzivní péče UZ přístrojem odeslán na MZ (společně
s ČSARIM)
• informace o výborem ČSARIM schváleném rozsahu požadovaných kompetencí v
UZ pro vzdělávací program oboru AIM (příloha zápisu)
• diskuze nad definováním vzdělávacího kurikula v UZ metodách pro obor IM
11. Zpráva o finanční situaci - referuje Králová, zmíněna horší situace ve srovnání s
loňským rokem, nižší zájem sponzorů. Při této příležitosti referován podnět Maňáka na
přístup k údajům o hospodaření ČSIM o.s. Zopakován princip, že pokladník ČSIM
(stejně jako každý člen výboru) má neomezený přístup k informacím o celém
hospodaření ČSIM (ČLS i ČSIM o.s.). Aktualizované informace o celkové ekonomické
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situaci ČSIM budou rozesílány vždy před jednáním výboru všem členům výboru,
odpovídá Králová.
12. Ceny ČSIM za nejlepší publikaci/knihu za rok 2013 - diskuze nad počtem cen a finanční
odměnou v kontextu předpokládané nižší sponzorské podpory ČSIM pro letošní rok.
Šrámek připraví finální návrh nejpozději do příštího jednání výboru.
13. Noví členové ČSIM ke schválení výborem.
14. Dual membership (DM) - ČSIM není uvedena na seznamu možných partnerů ESICM
pro DM (informace Maňáka), prosím Královou o kontaktování ESICM a administraci
pro získání/obnovení DM.
15. Termín příštího jednání výboru - diskuze nad principy volby termínů schůzí výboru
ČSIM, přijaty principy:
a) kritérium pro zvolený termín - zajištění nadpoloviční účasti (účast
předsedy/místopředsedy nebo vědeckého sekretáře nutná)
b) návrhy termínů budou rozesílány minimálně v 6 týdenním předstihu
c) pokud bude možno, synchronizovat s termíny výborů ČSARIM
Zapsal: Černý 21.2.2014
Zápis prošel kontrolou vědeckého sekretáře a člena výboru (Chytra): 24.2.2014
Finální revize a editace zápisu: 24.2.2014
Datum rozeslání zápisu členům výboru: 24.2.2014
Příloha zápisu: Stanovisko výboru ČSARIM k návrhu rozsahu požadovaných kompetencí v
ultrazvukových metodách pro lékaře oboru Anesteziologie a intenzivní medicína
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ČESKÁ SPOLEČNOST ANESTEZIOLOGIE, RESUSCITACE
A INTENZIVNÍ MEDICÍNY
Předseda
prof. MUDr. K. Cvachovec, CSc.,MBA
KARIM FN Motol
V Úvalu 84, 150 06 Praha 5
tel.: 420- 224435400-2
fax: 420-224435420
karel.cvachovec@fnmotol.cz

Vědecký sekretář
prof. MUDr. P. Ševčík, CSc.
ARK FN Ostrava
17. Listopadu 1790, 708 52
708 52 Ostrava - Poruba
tel.: 420-597372701-2
fax: 420-597372762
pavel.sevcik@fno.cz

II. místopředseda
MUDr. J. Šturma, CSc.
FN KV, KAR
Šrobárova 50, 100 34 Praha 10
tel.: 420-267162461
fax: 420-267163327
sturma@fnkv.cz

I. místopředseda
MUDr. I. Herold, CSc.
Klaudiánova nemocnice, ARO
V. Klementa 147
293 50 Mladá Boleslav
tel.: 420-326742300
fax: 420-326632310
ivan.herold@onmb.cz

	
  

Stanovisko výboru ČSARIM k návrhu rozsahu požadovaných kompetencí v
ultrazvukových metodách pro lékaře oboru Anesteziologie a intenzivní medicína
Na jednání výboru ČSARIM dne 20.2.2014 byl schválen rozsah minima teoretických znalostí
a praktických dovedností v ultrazvukových metodách pro zařazení do vzdělávacího programu
oboru Anesteziologie a intenzivní medicína:
1) Ultrazvukem (UZ) navigovaná kanylace
a) žilní systém (centrální a periferní)
b) arteriální systém
2) UZ vyšetření srdce s využitím standardních základních protokolů (FATE, FEEL)
a) vyšetření velikosti srdečních oddílů
b) vyšetření srdeční kontraktility a diagnostika myokardiální ischemie
c) detekce tamponády
3) Využití UZ metod v hodnocení náplně krevního řečiště a reakce na tekutinovou
resuscitaci
4) UZ vyšetření hrudníku
a) detekce pneumotoraxu
b) detekce tekutiny v pohrudniční dutině a UZ navigovaná drenáž
Návrh připravili (abecedně):
doc. MUDr. Balík Martin, Ph.D., EDIC
prof. MUDr. Černý Vladimír, Ph.D., FCCM
MUDr. Doležal David
MUDr. Mach Dušan
doc. MUDr. Michalek Pavel, Ph.D., D.E.S.A., M.Sc. (QUB-Pain)

Praha, 21.2.2014
prof. MUDr. Karel Cvachovec, CSc., MBA
předseda výboru ČSARIM

