ČESKÁ LÉKAŘSKÁ SPOLEČNOST JEP

ČESKÁ SPOLEČNOST INTENZIVNÍ MEDICÍNY
Zápis z jednání výboru č. 4/2011
(27.10. 011, Praha)
jména uváděna bez titulů
Přítomni: Černý, Nálos, Šrámek, Mixa, Drábková, Cvachovec, Novák, Dostál, Maňák, Satinský, Pařízková,
Králová.

1. Informace servisní organizace ČSIM – Guarant, referuje Králová.
2. Kongres WFSICCM 2017 – aktuální stav přihlášky o pořádání kongresu v Praze 2017
referují Černý. Členům výboru ČSIM bude znovu rozeslán seznam členů výboru
WFSICCM pro podporu naší kandidatury v případě osobních kontaktů.
3. Kongres ČSIM 2012 – aktuální informace o průběhu příprav referuje Novák. Diskutován
formát spolupráce se SKVIMP, zatím v podobě samostatného bloku SKVIMP, odpovídá
vědecký výbor kongresu.
4. Newsletter ČSIM – prezentuje Králová, návrhy na doplnění a náměty na vylepšení
příštích čísel zasílejte prosím Králové.
5. Kurz IPVZ „Novinky v IM 2012“, 12.-16.12., Černý referuje o jednáních s ostatními
odbornými společnostmi oslovených pro spolupráci na programu kurzu. V čase zápisu je
program již připraven.
6. Blok ČSIM na PG kurzu sepse 2012 – připravuje Černý, návrh bude rozeslán členům
výboru.
7. EDIC v ČR
• informace o průběhu ústní zkoušky v HK v říjnu (2 ze 4 neprospěli), referuje Černý
• v roce 2012 proběhne EDIC v Brně v termínu 15.-16.5., koordinuje Šrámek
8. Informace o stavu financí ČSIM a rozpočet na rok 2012 referuje Maňák. Detaily
účetnictví jsou k dispozici jednotlivým členům ČSIM na vyžádání.
9. Peripartální život ohrožující krvácení – meziborový dokument bude rozeslán členůnm
výboru ČSIM k vyjádření, odpovídá Černý.
10. Registr intenzivní péče – rozsáhlá diskuze k současné podobě registru a možnostem jeho
financování v případě změny stávajícího provozovatele. Šrámek připraví na příští
jednání výboru analýzu stavu a návrh požadavků na registr za ČSIM. Výbor souhlasí se
společným postupem s ČSARIM.
11. Noví členové ČSIM – odsouhlaseni výborem.
12. Termín příštího jednání výboru – 5.12. v Praze od 11:00.
Zapsal Černý
Zápis prošel kontrolou místopředsedy: 11.11.11.
Datum rozeslání zápisu členům výboru: 11.11.11.

1
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,

