Zápis z jednání výboru č. 4/2013
25.6. 2013
(Jména jsou uváděna bez titulů a bez významu pořadí)

Přítomni: Černý, Cvachovec, Herold, Pařízková, Ševčík, Balík, Votavová (Guarant)
1. Kontrola termínovaných úkolů z minulého zápisu - splněno (body 4, 6, 7, 9, 19).
2. Poděkování organizátorům kongresu ČSIM 2013.
3. Místa pořádání kongresů ČSIM jsou:
• 2014 Ostrava (11.-13.6.2014)
• 2015 Hradec Králové (termín bude upřesněn nejpozději do konce roku 2013,
odpovídá Černý)
• 2016 Brno
4. ČSIM smart cards - témata na letošní rok
• Zásady nutriční podpory nemocných na ICU (koordinuje Novák)
• Zásady bezpečné ventilace (prosím Dostála)
5. Aktualizovaná doporučení pro ŽOK - mezioborová pracovní skupina ČSIM, ČSARIM,
zástupci hematologických společností. ČSIM zastupují v pracovní skupině Černý a
Cvachovec. Projekt přislíbily podpořit Behring a Novonordisk.
6. Edukační články s tématem IM do časopisu AIM - rozdělení témat/okruhů pro články
typu "Year in review" (rozsah, formát a termíny rozešlu jednotlivým koordinátorům
upřesnění s Heroldem):
• šok, hemodynamika - prosím Šrámka o koordinaci
• pneumologie, umělá plicní ventilace - prosím Dostála o koordinaci
• nutriční podpora, metabolismus - prosím Maňáka o koordinaci
• critical care nephrology a související problematika - prosím Nováka o koordinaci
• neurointenzivní péče - odpovídá Pařízková
• infekce, imunologie - koordinuje Černý
• pediatrická intenzivní péče - prosím Fedoru o koordinaci
7. Projekt "Akademie ČSIM"
• prezentace základních cílů projektu
• kombinované financování (sponzor a/nebo ČSIM)
• na letošek plánován modul hemodynamiky (koordinuje Šrámek)
• témata nejbližších modulů
o hypotermie (potenciální podpora Bard)
o analgezie/sedace na ICU (potenciální podpora Orion)
o etika a komunikace na ICU (ČSIM)
• dopis potenciálním sponzorům rozeslán (členové výboru s ním byli seznámeni a je
rovněž přílohou zápisu)
• vznik záložky "Akademie ČSIM" na webu ČSIM do 31.12.2013, podklady pro web
mastera připraví Černý a Šrámek.
8. COBATRICE - česká verze (v příloze zápisu) schválena ESICM, bude vložena na web
ČSIM, odpovídá Votavova.
9. Kandidatura ČSIM na pořádání kongresu WFSICCM - probíhá příprava na prezentaci
kandidatury.
10. Podnět České transplantační společnosti (ČTS) k výkladu okamžiku stanovení smrti, viz
e-mailová korespondence předcházející jednání výboru. Závěry diskuze:
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• praxe se liší
• výklad je výborem ČSIM považován za potřebný
• výklad zákonné normy nemůže dělat ČSIM
• o výklad bude požádáno MZ, odpovídá a zajistí Černý.
11. Kurz ČSIM a výukového pracoviště IP při IPVZ "Novinky v IM 2013", 9.-13. prosinec
2013, prosím Cvachovce o rezervaci prostor v IPVZ. ČSIM bude organizovat jeden den
(čtvrtek), návrh programu připraví Černý, termín do 30.9.
12. Doporučený postup před odběrem orgánů od zemřelých dárců (společný dokument s
ČTS) - dokument schválen "per rollam" po předchozí korespondenci. Za termín
schválení dokumentu je považován termín schůze výboru 25.6.2013.
13. Probíhající projekty ČSIM - inventura
• Struktura a počet pracovišť IP v ČR - nadále chybějí data od některých regionálních
koordinátorů, budou znovu požádáni o dodání dat
• Czech Fungal Month - data ze všech pracovišť k dispozici, zpracování dat do
31.8.2013, odpovídá Černý
• Prognózování po KPR - rozšíření pracovní skupiny o zástupce nominovaného
výborem neurologické společnosti, další verze do příštího jednání výboru
• Zásady komunikace s rodinami pacientů v IP - rozšíření pracovní skupiny o
klinického psychologa, další verze do příštího jednání výboru
14. Doporučený postup pro analgezii/sedaci na pracovištích intenzivní péče - schválena
pracovní skupina (Černý, Matějovič, Herold).
15. Doporučený postup "Indikace k přijetí na pracoviště intenzivní péče" - schválena
pracovní skupina (Černý, Cvachovec, Ševčík), další zájemci o účast v pracovní skupině
vítáni, termín do 31.8.2013.
16. Doporučený postup "Poresuscitační péče" (revize původního konsensuálního stanoviska
k použití léčebné hypotermie z roku 2009) - zájemci o účast v mezioborové skupině
(ČSIM, ČSARIM, ČRR) vítáni, termín do 31.8.2013.
17. Doporučený postup "Diagnostika a léčba delirantních stavů v intenzivní péči" - zájemci
o účast v mezioborové skupině vítáni, termín do 31.8. 2013.
18. Anketa členům ČLK na přínos dokumentu ČLK "paliativní péče na ICU" v klinické
praxi, připraví Černý.
19. EDIC - informace o průběhu ústní zkoušky EDIC v Plzni, nízká úspěšnost, detaily u
Matějoviče.
20. Roční poplatek do WFSICCM - výbor souhlasí s proplacením (1USD za každého člena
ČSIM, maximum 1000 USD), bude proplaceno z prostředků ČLS JEP, koordinuje a
odpovídá Maňák.
21. Podnět ke vzniku bronchologické sekce ČSIM - podnět Balíka, podklady byly rozeslány
členům výboru před jednáním výboru. Na výboru vystoupil prim. Votruba (I. klinika
tuberkulózy a respiračních nemocí VFN Praha), rozsáhlá diskuze, závěr a stanovisko
ČSIM: 1) bronchoskopie na ICU je nedílnou součástí vzdělávacího programu v oboru
IM, 2) výbor ČSIM je otevřen jakékoliv spolupráci v dané problematice, 3) výbor ČSIM
považuje za prospěšné vznik společného dokumentu definující detailněji rozsah
teoretické přípravy a spektra/minimálního počtu jednotlivých výkonů k získání
"bronchoskopické" kompetence na ICU, 4) vznik samostatné bronchoskopické sekce
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nepovažuje t.č. výbor ČSIM za účelný. Černý osloví předsedu pneumologické
společnosti s pozváním ke spolupráci.
22. Vytvoření záložky Czech Clinical Trial Network pod ČSIM - z důvodu výpadku
sponzora a uzavření stránek je jednou možností obnovení webových stránek CCTN pod
ČSIM. Votavová připraví odhad nákladů na zřízení nové záložky na webu ČSIM na
příští jednání výboru. Návrh struktury:
• přihláška do CCTN
• návrhy na projekty/studie
• seznam registrovaných pracovišť pod CCTN
• probíhající projekty
23. Žádost o stanovisko k úhradě PICC (podnět doc. Charvát, FN Motol) - výbor ČSIM
doporučuje žadateli připravit v rámci vlastní odbornosti návrh kalkulačního listu, který
je ČSIM připravena podpořit. Za vyřízení odpovědi odpovídá Černý (v čase rozeslání
zápisu již stanovisko ČSIM odesláno).
24. Doporučené postupy podání transfuzních přípravků (materiál Společnosti pro transfuzní
lékařství byl rozeslán) - prosím členy výboru o připomínky v daném termínu.
25. Aktualizovaná "bezpečnostní" informace o koloidech od firmy Fresenius bude rozeslána
všem členům ČSIM.
26. Neplatiči příspěvků ČSIM - výbor podporuje vyloučení neplatících členů ČSIM v
souladu s regulemi ČSIM. Prosím Maňáka o aktuální informaci na příštím jednání
výboru.
27. Noví členové ČSIM schváleni výborem.
28. Termíny jednání výboru - diskuze nad zavedením nějakého systému plánování, Černý
připraví návrh na příští jednání výboru. Příští schůze výboru proběhne v září, termín
zatím neurčen.
Přílohy zápisu:
COBATRICE syllabus česká verze
Akademie ČSIM - dopis sponzorům
Zapsal: Černý 1.7.2013
Zápis prošel kontrolou na jednání přítomných členů výboru: do určeného termínu (5.7.2013)
bez připomínek
Datum rozeslání zápisu členům výboru: 5.7.2013

3
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,

