ČESKÁ LÉKAŘSKÁ SPOLEČNOST J.E.P.

ČESKÁ SPOLEČNOST INTENZIVNÍ MEDICÍNY
Zápis z jednání výboru č. 5/2008
(20.11.2008, Praha)
jména uváděna bez titulů

Přítomni: Černý, Novák I. (Plzeň), Maňák, Vobruba, Prchlík, Šrámek, Fedora, Nalos,
Jahoda, Šturma
Revizní komise: Pařízková
Hosté: Vyhnánek
1. III. česko-slovenský kongres intenzivní medicíny, Hradec Králové, 13.-15.5., 2009,
aktuální informace o přípravě kongresu:
• ustanoven vědecký výbor s účastí zástupců spolupracujících odborností (Vyhnánek –
chirurgie, Vojáček – kardiologie, Beneš – infekce, Skřičková – pneumologie, za SR –
Firment, Záhorec)
• formát kongresu: tématické bloky nebo bloky jednotlivých odborností s vyzvanými
sděleními typu „state of the art“, volná sdělení jen formou posterů, workshopy,
edukační minisympozia
• zahraniční hosté – cca 5 maximum, požádání členů výboru o návrhy zahraničních
řečníků do 31.12.2008
• tištěné materiály kongresu – finální program s abstrakty, snaha o vydání abstrakt v
časopisu AIM, vyzvané přednášky v edici Ročenka intenzivní a urgentní medicíny
(Eds: Černý, Matějovič, Šeblová, nakladatelství Maxdorf)
2. Návrh vyhlášky o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů
a oborech certifikovaných kurzů lékařů – vnitřní připomínkové řízení. Výbor ČSIM
navrhuje následující úpravy:
• rozšíření seznamu oborů, ze kterých lze vstoupit do dalšího formálního vzdělávání
v oboru intenzivní medicína o obory:
o infekční lékařství
o dětská chirurgie
o neurochirurgie
o popáleninová medicína
o kardiochirurgie
• změnu názvu "certifikovaný kurz“ na "nástavbový obor“.
3. Plán akcí s účastí ČSIM na rok 2009 – nutnost doplnění přesného názvu a termínu
kongresu dětské anestézie a intenzivní péče, zajistí Fedora do 31.12. 2008, vyvěšení akcí
na web zajistí Kula.
• 11. PG kurz sepse a MODS, Ostrava, 20.-23.1. 2009 (záštita ČSIM)
• Žaludovy dny, Ústí nad Labem, 8.-9.4. 2009 (záštita ČSIM)
• III. kongres intenzivní medicíny, Hradec Králové, 13.-15.5. (pořádá ČSIM)
• Kongres ČSARIM, České Budějovice, září (záštita ČSIM)
• Dětská intenzivní medicína a anestézie, místo bude upřesněno, listopad, (záštita
ČSIM)
4. Atestace z oboru intenzivní medicína proběhnou v termínu 1.-3.12.2008 na:
• FN Brno
• FN USA Brno
• FN Motol
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,

ČESKÁ LÉKAŘSKÁ SPOLEČNOST J.E.P.

ČESKÁ SPOLEČNOST INTENZIVNÍ MEDICÍNY
Zápis z jednání výboru č. 5/2008
(20.11.2008, Praha)
jména uváděna bez titulů

• FN Hradec Králové
• FN Plzeň
5. Zpráva o ekonomické situaci – pozitivní bilance ČSIM, přehled hospodaření k dispozici
na sekretariátě ČSIM. Informace o hospodaření OS ČSIM rozešle členům výboru
Králová.
6. Volby do výboru ČSIM v roce 2009
• dvoukolové, korespondenční
• musí proběhnout nejpozději do dubna 2009
• příprava volební komise
7. Hypotermie po KPCR – příprava společného stanoviska ČSARIM, ČSIM a OS UMaMK.
Za ČSIM delegován do pracovní skupiny Prchlík.
8. Zástupce ČSIM v Komisi pro nosokomiální nákazy MZ ČR je Herold.
9. Zprávu revizní komise za volební období výboru ČSIM 2007-2009 připravuje Šturma a
Pařízková.
10. Výše členských příspěvků na rok 2009 beze změny.
11. Národní ukazatele kvality – projekt MZ, informoval Novák, návrh na účast zástupce
pediatrů předloží Novák na příštím jednání pracovní skupiny projektu.
12. Příští schůze výboru 20.1.2009 Ostravě.
13. Přijetí nových členů do ČSIM.
Zápis prošel kontrolou vědeckého sekretáře a místopředsedy, zapsal Černý
Datum rozeslání zápisu členům výboru: 24.11.2008
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