Zápis z jednání výboru č. 5/2013
10.9. 2013
(Jména jsou uváděna bez titulů a bez významu pořadí)

Přítomni (podle prezenční listiny): Černý, Matějovič, Šrámek, Maňák, Cvachovec,
Pařízková, Ševčík, Balík, Dostál, Novák, Drábková, Chytra, Satinský, Votavová (Guarant)
1. Kontrola úkolů z minulého zápisu:
• termíny a místa kongresů ČSIM 2014-2016
o 2014 Ostrava
o 2015 Brno ?
o 2016 Plzeň ?
o definitivní místo pro kongres v roce 2015 bude určeno do 31.12.2013
• ČSIM "smart cards"
o připraveny podklady Dostál (UPV), Novák (nutriční podpora)
o nutná editace rozsahu textu do formátu a velikosti kartiček (připraví Černý a
rozešle členům výboru, termín 31.10.)
o finální podoba a distribuce na 16. PG kurzu Sepse a MODS
• přehledné články do časopisu AIM
o téma "infekce, imunologie - koordinuje Černý, přislíbeny dva přehledné
články (Průcha, Adámková) s termínem dodání do 30.9.
o prosím ostatní členy výboru o koordinaci/dodání článků podle rámcového
rozpisu (bod 6, zápis 4/2013), základní vymezení textu - rozsah stránek
neomezen, formát "review paper" s referencemi (nejlépe v textu, ale není
podmínkou), termín - prosím Herolda o informaci stran termínů pro
jednotlivá čísla členům výboru
• výklad okamžiku stanovení smrti - dotaz na MZ odeslán (kopie mailu na sekretariátu
ČSIM)
• jednání se zástupci pneumologické společnosti (prof. Kolek), termín dohodnut na
2.10., za ČSIM Černý, Matějovič, Šrámek, návrh za ČSIM připraví Černý
• "neplatiči" příspěvků do ČSIM - Maňák zajistí rozeslání informačního dopisu všem,
kteří podle databáze nezaplatili, další postup v souladu se stanovami ČLS
2. Kandidatura ČR pro kongres WFSICCM 2019 - zvítězila Austrálie, v osobním dopisu
prezidenta WFSICCM náznak "příslibu výhry" v příští kandidatuře. Diskuze nad
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smysluplností členství ČSIM ve WFSICCM (roční poplatek 1000 USD), na žádost
Guarantu (jednání s ing. Vocílkou po jednání výboru) zatím neuzavřeno, k otázce
případné další kandidatury ČSIM/Prahy pro rok 2021 se výbor vrátí.
3. Uzavření a vyúčtování kongresu ČSIM 2013 Praha
• Cvachovec informuje o finančním vyrovnání se spolupořádající ČRR
• Cvachovec informuje o rozdělení zisku mezi vědecký výbor, organizační výbor a
prezidenta kongresu
• diskuze k otázce spolupořádání kongresu ČSIM 2014 spolu s ČRR, stanovisko
výboru - kongres ČSIM v roce 2014 bude pořádán bez spolupráce s ČRR
4. Pravidla ČSIM pro odměňování za práci při organizaci kongresu - rozsáhlá diskuze,
závěr: cca 60% pro vědecký výbor (rozdělení mezi členy vědeckého výboru určuje
předseda vědeckého výboru), cca 20% pro organizační výbor a cca 20% pro prezidenta
kongresu. S navrženými principy výbor souhlasí. V případě "neplánovaného" zisku
půjde 1/3 zpět do ČSIM a 2/3 bude rozděleno principem viz výše. Pozn.: po jednání
výboru v korespondenci související s kontrolou zápisu píše Šrámek "... navrhuju
neuzavírat, podrobit znovu široké diskuzi na výboru...". Prosím všechny členy výboru,
aby se per rollam vyjádřily do 30.9., zda chtějí téma znovu diskutovat a pokud ano, ať
přiloží současně své konkrétní návrhy, abychom diskutovali již nad konkrétními návrhy.
5. Plán témat pro ČSIM smart cards na rok 2014
• sedace/delirium na ICU (koordinuje Černý)
• sepse (koordinuje Kula, termín 30.11., cíl je prezentace na PG kurzu Sepse a MODS
Ostrava)
6. Pravidla pro tvorbu doporučených postupů ČSIM
• ponechány 3 formáty
o Doporučený postup
o Stanovisko
o Překlad originálního doporučení
• revidovaný text pravidel je přílohou zápisu a prosím všechny členy výboru k
vyjádření "souhlasím/nesouhlasím (a navrhuji změnu...)" nejpozději do 31.10.
2
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,

Zápis z jednání výboru č. 5/2013
10.9. 2013
(Jména jsou uváděna bez titulů a bez významu pořadí)

7. Doporučený postup pro život ohrožující krvácení - vznik pracovní skupiny složené ze
zástupců ČSIM (Černý), ČSARIM (Cvachovec), ČSHT (Blatný), ČHS (Penka).
8. Akademie ČSIM - vytvoření obecných zásad pro jejich organizaci, strukturu a jednotnou
"corporate identity", připravuje Šrámek a Černý.
9. Kurz IPVZ „Novinky v IM 2013“, prosinec Praha, prosím Šrámka jako vědeckého
sekretáře o zajištění obsazení pro témata dne, který bude zajišťovat ČSIM (je
samozřejmě má snaha alokovat témata podle oblasti vašeho obvyklého zájmu, proto mé
návrhy v závorce):
• Most infuencing trials in 2013 (navrhuji Novák ?)
• Analgezie/sedace/relaxace na ICU - up to date 2013 (zajistí Černý)
• Fluid therapy - up to date 2013 (Kula ?)
• Poresuscitační péče - up to date 2013 (Černá Pařízková ?)
• Ventilatory support - up to date 2013 (Herold ?)
• Hemodynamics of critically ill - up to date 2013 (prosím Šrámka)
Celý program kurzu by měl být sestaven nejpozději do 30.10.2013, koordinuje Černý)
10. Probíhající projekty (výzkumné projekty, doporučené postupy apod.) – aktuální stav
• Struktura a počet pracovišť IP v ČR – bude zpracováno s daty, které jsou k dispozici,
data z chybějících regionů nebudou uvedena, ještě jednou oslovím příslušné
koordinátory.
• Czech Fungal Month - zpracováno, doplňována chybějící data, probíhá psaní práce,
termín do 30.11. 2013.
• Projekt "Zhodnocení dopadu existence Doporučení Představenstva ČLK 1/2010 k
postupu o rozhodování o změně léčby intenzivní na léčbu paliativní v klinické praxi.
Návrh projektu v příloze zápisu, prosím členy výboru o připomínky k textu do 20.10.
• Doporučený postup "Prognozování po KPR"- text hotov, po schválení pravidel pro
tvorbu doporučených postupů ČSIM (viz výše bod 6) bude text finálně
editován/formátován k dalšímu postupu, odpovídá Černý.
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• Doporučený postup "Indikace k přijetí na pracoviště intenzivní péče" - do termínu
31.8. bez dalších zájemců z výboru, zformována pracovní skupina Černý,
Cvachovec, Ševčík. Cvachovec dodá existující vyhlášku MZ k problematice.
• Doporučený postup "Poresuscitační péče" - zformována pracovní skupina ze
zástupců ČSIM (Černý), ČRR (Truhlář, Škulec), PS AK ČKS (Ošťádal), ČSARIM
(Kasal).
• Doporučený postup "Zásady komunikace s příbuznými pacientů na pracovištích
intenzivní péče" - pracovní skupina rozšířena o psychologa, práce na dokumentu
pokračuje.
11. Stanovisko ČSIM k návrhu dokumentu ČTS - připomínky za ČSIM odeslány v termínu.
12. Udělení záštity
• Sympozium firmy Roche - záštita udělena, poplatek 15 tis. Kč
• Sympozium firmy Fresenius - záštita udělena, poplatek 15 tis. Kč
• Konference Akutne.cz - záštita udělena, poplatek 0 Kč (nejde o žádost komerčního
subjektu)
• PG kurz Sepse a MODS 2014 - záštita udělena, poplatek 0 Kč (nejde o žádost
komerčního subjektu)
13. Projekt IMPRESS - výbor ČSIM souhlasí a podporuje Beneše jako národního
koordinátora projektu.
14. Černý - podnět k formulování stanoviska ČSIM k přínosu/nutnosti dostupnosti přístrojů
pro ultrazvukové (UZ) vyšetření na pracovištích IP, výbor s návrhem souhlasí. Návrh
textu připraví Černý a Balík. Černý navrhuje krátké dotazníkové šetření (web survey
cestou direct mail členům ČSIM) s cílem zjistit dostupnost UZ přístrojů na pracovištích
typu JIP/ARO, výbor souhlasí.
15. ČSIM na sympoziu Akutní kardiologie ČKS (Karlovy Vary, 9.-10.12.) zastupují
Matějovič a Balík.
16. Noví členové ČSIM ke schválení výborem.
17. Termín příštího jednání výboru - návrhy termínů budou rozeslány do 30.9.2013,
odpovídá Černý.
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Přílohy zápisu:
• Doporučení a stanoviska ČSIM, návrh revize formátů, jejich struktury a procesu vzniku
(verze 5)
• Text pro projekt " Zjištění dopadu existence dokumentu Doporučení Představenstva
ČLK č. 1/2010 k postupu při rozhodování o změně léčby intenzivní na léčbu paliativní u
pacientů v terminálním stavu, kteří nejsou schopni vyjádřit svou vůli
Zapsal: Černý 22.9.2013
Zápis prošel kontrolou místopředsedy a vědeckého sekretáře: 23.9.2013
Finální revize a editace zápisu: 25.9.2013
Datum rozeslání zápisu členům výboru: 25.9.2013
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