ČESKÁ LÉKAŘSKÁ SPOLEČNOST JEP

ČESKÁ SPOLEČNOST INTENZIVNÍ MEDICÍNY
Zápis z jednání výboru č. 3/2009
(15.9. 2009, Praha)
jména uváděna bez titulů

Přítomni: Černý, Herold, Dostál, Pařízková, Šrámek, Fedora, Cvachovec, Drábková, Mixa, Šerclová,
Ševčík.
1. Uvítání zástupců oborů, jejíž představitelé nebyli zvoleni do výboru ČSIM a kteří budou zváni na
všechna jednání výboru ve formátu „host s hlasem poradním“
• Vobruba (pediatrie)
• Šerclová (chirurgie)
2. Teze připravovaného programového prohlášení výboru ČSIM – předkládá Černý, bez zásadních
připomínek členů výboru, finalizace prohlášení a rozeslání členské základně do 31.10. (odpovídá
Černý).
3. Pozvání členů výboru ČSIM na účast na Dostálových dnech výborem České společnosti urgentní
medicíny a medicíny katastrof – nebylo využito, Černý omluvil neúčast výboru ČSIM a požádal o
napříště o včasnější informaci o termínu.
4. Kriteria pro servisní organizaci ČSIM – předložená kriteria bez zásadních připomínek výboru,
budou vyvěšena na webu ČSIM, členové výboru mají možnost jejich distribuce, uzávěrka
přihlášek do 30 dní od dne zveřejnění.
5. Finanční uzávěrka kongresu ČSIM 2009 – schválena výborem.
6. IV. česko-slovenský kongres intenzivní medicíny, Brno, 2009 – informuje Šrámek, prezident
kongresu Černý, předseda vědeckého výboru – Novák.
7. Audit pracovišť intenzivní péče (JIP) (bod 10, zápis 4/2008) – návrh připravili Šrámek, Novák,
byl rozeslán členům výboru, připomínky zasílat do 30.9. Novákovi. Černý navrhuje spolupracovat
s SAK, kontakt zajistí Černý (termín do příštího jednání výboru).
8. Vzdělávání v IM – aktuální stav referuje Ševčík.
9. MZ pověřilo Ševčíka koordinací přípravy vzdělávacího programu v oboru IM.
10. Platba za ČSIM do WFSICCM – opakovaně kontaktován mailem sekretář WFSICCM s cílem
získat konfirmaci přijetí ČSIM jako předpokladu platby z naší strany, zatím bez úspěchu.
11. Celostátní konference Umělá plicní ventilace 2010 – výbor souhlasí s podporou konference ve
formátu „ČSIM spolupořádá“.
12. Plán akcí ČSIM na rok 2010 – prosím Nováka o inventuru akcí s podporou ČSIM na rok 2010,
rozeslání členům výboru a zajištění vložení akcí na web ČSIM přes Ditu Královou (termín do
31.10.).
13. Schválení záštity a finanční podpory (5000 Kč) pro konferenci AKUTNE.CZ.
14. Czech Critical Care Clinical Trials Network – výbor souhlasí s udělením záštity ČSIM projektu.
Koordinátoři projektu za ČSIM – Černý, Šrámek, Matějovič.
15. Finanční uzávěrka OS ČSIM – schválena výborem.
16. Projednání nových přihlášek do ČSIM – odsouhlaseno.
17. Konsensuální stanovisko k poskytování paliativní péče – Cvachovec referuje o průběhu jednání na
VR ČLK (text přijat pozitivně, ČLK navrhuje drobné úpravy textu, poté podpora dokumentu,
úpravy zajistí Černý, termín do 30.9.).
18. Termín příštího jednání výboru – 4. nebo 11.listopad, prosím zasílejte vaše preference do 23.10.
na karim@fnh,.cz
Zápis prošel kontrolou Šrámka (místopředseda ani vědecký sekretář nepřítomni na jednání výboru),
zapsal Černý
Datum rozeslání zápisu členům výboru: 21. 9.2009
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Adresa sekretariátu ČSIM: Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, FN Hradec Králové, 500 05 Hradec Králové,
tel.: 495 833 218, fax: 495 832 022, E-mail: karim@fnhk.cz,

