ČESKÁ LÉKAŘSKÁ SPOLEČNOST JEP

ČESKÁ SPOLEČNOST INTENZIVNÍ MEDICÍNY
Zápis z jednání výboru č. 3/2011
(13.9.2011, Praha)
jména uváděna bez titulů

Přítomni: Černý, Cvachovec, Ševčík, Matějovič, Novák, Dostál, Vobruba, Maňák, Nalos,
Satinský, Pařízková, Herold, Mixa, Králová
1. Kongres WFSICCM 2017 – aktuální stav přihlášky o pořádání kongresu v Praze 2017
referují Černý, Šašík (Guarant). Prezentace kandidatury ČR proběhne v Kolumbii 29.11.
2. Vyúčtování kongresu ČSIM 2011, zisk rozdělen podle klíče 50% pro organizační výbor
a 50% pro vědecký výbor.
3. Kongres ČSIM 2012 – konečný termín 30.5.-2.6.2012, Plzeň, výbor schvaluje návrhy na
předsedu organizačního výboru (Novák), vědeckého výboru (Matějovič), prezidenta
kongresu (Černý). Diskutována možnost „propojení“ kongresu ČSIM s kongresem
SKVIMP. Maňák pověřen předáním návrhu ČSIM na spolupráci členům výboru
SKVIMP.
4. Newsletter ČSIM – prezentace obsahu a nového formátu, návrhy na doplnění obsahu
zasílejte prosím Králové. Zatím doplněno o „dual membership“ (připravil Maňák) a
informaci z Výukového pracoviště IPVZ pro obor IM (připravil Ševčík).
5. Kurz IPVZ „Novinky v IM 2012“, 12.-16.12., Černý referuje o jednáních s ostatními
odbornými společnostmi oslovených pro spolupráci na programu kurzu. Termín návrhu
programu 30.9, struktura:
• Den 1 – program připraví interní obory
• Den 2 – program připraví chirurgické obory
• Den 3 – program připraví ČSARIM
• Den 4 – program připraví ČSIM
• Den 5 – program připraví pediatrická společnost
6. Informace z Council of ESICM – referuje Matějovič, informace o projektu ELOISE,
výbor schvaluje Matějoviče jako národního koordinátora projektu.
7. Udělení záštity ČSIM vzdělávacím akcím:
• Postgraduální kurz sepse (Ostrava 2012)
• Objemová terapie a klinická výživa pro praxi (Zbiroh, 24.-25.11.)
8. COBATRICE syllabus – k dispozici česká verze, aktuální informace referuje Černý.
9. Projekty (uváděny jen pracovní názvy) pod záštitou ČSIM – aktuální stav/záměr
• ECMO position paper (ve spolupráci s ČKS, čeká se na návrh draftu)
• Struktura a počet pracovišť poskytujících IP v ČR (diskuze o zdrojích informací –
přes pojišťovny, regionální data, dotazník, připravuje Černý)
• ELOISE (projekt ESICM, koordinuje Matějovič)
• Zásady bezpečného transportu kriticky nemocných (ve spolupráci s SUMMK,
koordinuje Černý)
• EPOSS (koordinuje Ševčík, probíhá sběr pacientů, projektu udělena záštita ČSIM)
• Výměna setů pro EN 24 vs. 48 hodin (připravují Matějovič, Novák, Černý)
10. EDIC v ČR
• Informace z EDIC komise při ESICM
• Termín EDIC v ČR – 10.-11.10., KARIM Hradec Králové
• Přijat návrh pravidel pro provádění EDIC v ČR:
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EDIC v ČR - Základní principy a pravidla
a) Partnerem pro EDIC aktivity v ČR je ČSIM
b) EDIC v ČR probíhá výhradně pod záštitou ČSIM
c) Komunikace s ESICM stran EDIC jde výhradně přes zástupce ČR v Council of
ESICM nebo určeného člena výboru ČSIM
d) Zkušební místo pro EDIC v ČR musí být akreditováno pro obor IM (nejvyšší typ)
e) Rotace zkušebních míst v ČR á 1 rok
f) Složení zkušební komise pro EDIC v ČR schvaluje výbor ČSIM
g) 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
11. Vzdělávání v oboru IM – referuje Ševčík, informace půjde i dopisu členům ČSIM (bod 4
zápisu).
12. Zpráva o hospodaření – pozitivní bilance, detaily k dispozici u Maňáka a Králové.
13. Aktualizovaná verze „Doporučený postup pro Život ohrožující krvácení – schválení
výborem ČSIM.
14. Noví členové ČSIM – odsouhlaseni výborem.
15. Termín příštího jednání výboru – návrhy termínů budou rozeslány do konce září,
odpovídá Černý.
Zapsal Černý
Zápis prošel kontrolou místopředsedy a vědeckého sekretáře: 22.9.2011
Datum rozeslání zápisu členům výboru: 22.9.2011
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