ČESKÁ LÉKAŘSKÁ SPOLEČNOST JEP

ČESKÁ SPOLEČNOST INTENZIVNÍ MEDICÍNY
Zápis z jednání výboru č. 4/2012
(1.11.2012, Praha)
jména uváděna bez titulů

Přítomni: Černý, Šrámek, Dostál, Maňák, Satinský, Herold, Pařízková, Cvachovec, Mixa,
Šturma, Nalos, Ševčík, Drábková, Votavová
1. Volby do nového výboru - organizací voleb pověřeni Šturma, Satinský, Vobruba,
jmenovaní souhlasí. Přijat formát jednokolových voleb.
2. Kongres ČSIM 2012 - proběhne společně se sympoziem ČRR, předseda organizačního
výboru Cvachovec. Černý navrhuje jako předsedu vědeckého výboru Matějoviče, návrh
přijat, nutno vyčkat na souhlas Matějoviče, který nepřítomen. Černý referuje dotaz
Balíka na možnost financování (ubytování, letenka jen pokud sám aktivně požádá)
zahraničního řečníka mimo prostředky z plánovaného kurzu UZ, výbor souhlasí za
předpokladu jeho přednášky i v programu kongresu.
3. Výsledky EDIC ústní část - referuje Černý a Šrámek. Ze 17 kandidátů ve 4 dnech 7
neuspělo.
4. Dopis členům (NL) ČSIM - plán obsahu:
• Volby (Černý)
• Bilance činnosti výboru 2009-2012 (Černý)
• Prevalence mykotických infekcí - informace o studii a pokyny k jejímu provedení
(Černý)
• Informace o vzdělávání v IM (Ševčík)
• Anketa o life-style lékařů JIP v ČR (pokud bude možno ji připravit elektronicky a
zadávat odpovědi on-line přímo do NL)
5. Výzkumné aktivity ČSIM 2012 – aktuální stav (pracovní názvy)
• Struktura a počet pracovišť IP v ČR – nadále nedodány podklady od všech garantů,
apel na dodání.
• Fungal infections in CZ – viz bod 4.
• Life-style anketa – viz bod 4.
6. Dokumenty ČSIM – aktuální stav (pracovní názvy)
• Prognózování po KPR (Pařízková, Šrámek) – rozpracováno, termín neurčen.
• Zásady komunikace na ICU (Černý) – draft bez připomínek členů výboru ČSIM,
práce pokračuje, termín dokončení do 31.12.2012
• Indikátory kvality v IP (Černý) – další verze návrhu rozeslána členům výboru,
prosím o připomínky do 9.11.
• Doporučení pro vedení vizity na ICU – rozpracováno (Matějovič, Černý), bez
termínu.
7. Jednání ČTS, ČSIM a ČSARIM k problematice NBHD/DCD dne 19.11., ČSIM
zastupuje Černý.
8. IPVZ kurz (10.12.-14.12.2012) "Novinky v IM" – dodány návrhy programu pro dny
zajišťované představiteli interního a chirurgického modulu, chybí návrh pediatrického
modulu, probíhá finalizace programu anesteziologického modulu a programu dne
zajišťovaného ČSIM. Aktuální stav programu rozeslán členům výboru ČSIM a
ČSARIM.
9. Přehled financí ČSIM – referuje Černý, k dispozici na sekretariátě ČSIM.
10. Změna sídla ČSIM o.s., schválení výborem.
11. Přihlášky nových členů – schválení výborem.
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12. Slavnostní setkání členů končícího výboru proběhne ve formátu společné večeře v Praze,
návrhy termínu budou rozeslány, odpovídá Černý.
Zapsal: Černý
Zápis prošel kontrolou (Šrámek, Ševčík):5.11. 2012
Datum rozeslání zápisu členům výboru: 6.11.2012
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