Zápis z jednání výboru č. 5/2014
9.9.2014
(Jména jsou uváděna bez titulů a bez významu pořadí)

Přítomni: Černý, Šrámek, Cvachovec, Matějovič, Nalos, Novák, Cvachovec, Herold, Balík,
Chytra, Kula, Maňák, Dostál, Černá Pařízková, Drábková, Mixa, Králová (Guarant)
1. Kongres ČSIM 2014 – poděkování vědeckému a organizačnímu výboru. Od roku 2015
bude zaveden a) systém hodnocení kongresu jeho účastníky, b) systém písemného
vyhodnocení kongresu organizačním a vědeckým výborem ve formátu písemné zprávy,
která bude předkládána výboru vždy nejpozději do 3 měsíců od ukončení kongresu.
2. WFSICCM spolupráce – Černý osloví výbor WFSICCM s návrhem uspořádání
půldenního sympozia před kongresem ČSIM.
3. ČSIM "smart cards" – informace o aktuálním stavu, koordinátory jednotlivých témat
prosím o dodání jejich finální verze co nejdříve (Dostál – zásady bezpečné ventilace,
Novák – nutriční podpora na ICU). Podněty k dalším tématům vítány.
4. Akademie ČSIM – diskuze o financování řečníků z prostředků ČSIM, neuzavřeno. Na
rok 2015 odsouhlasen modul „Umělá plicní ventilace“, koordinuje Dostál,

kterého

prosím informaci o termínu a rámcovém programu do 30.11.2014.
5. Kurz IPVZ „Novinky v IM 2014“, termín 8.-12.12.2014, Praha. Prosím členy výboru o
návrhy témat/přednášejících na den organizovaný ČSIM (celkem 7 výukových
hodin/den).
6. Stanovisko k ECMO – výbor ČSIM se připojil ke stanovisku dne 31.8.2014.
7. Newsletter (NL) ČSIM – připravuje Černý, termín do 30.11.
8. Statistika oboru IM a jednání s ÚZIS – aktuální informace referuje Šrámek.
9. Registr IP – aktuální stav referuje Chytra, shoda na nutnosti úhrady pro testující
pracoviště.
10. UZ v oboru IM – aktuální stav přípravy kurikula pro UZ v oboru IM referuje Balík.
11. Role servisní organizace ČSIM při pořádání akcí ČSIM – připomínky k činnosti Guarant
ze strany některých členů výboru, diskuze, neuzavřeno.
12. Zpráva o hospodaření ČSIM – aktuální stav referují Maňák a Králová.
13. Schválení 7 nových žádostí o členství v ČSIM.
14. Balík – písemná část EDIC by měla být ekvivalentem písemného testu před atestací
v oboru IM. Případnou nutnost úpravy VP oboru IM ověří Ševčík.
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15. Termín příštího jednání výboru - návrh termínů bude rozeslán členům k vyjádření.
Zapsal: Černý 9.10. 2014
Zápis prošel kontrolou místopředsedy a vědeckého sekretáře: 11.10. 2014
Finální revize a editace zápisu: 12.10.2014
Datum rozeslání zápisu členům výboru: 12.10.2014
Revize 16.10.2014
Datum rozeslání zápisu členům výboru: 17.10.2014
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