Zápis z jednání výboru č. 6/2013
19.11.2013
(Jména jsou uváděna bez titulů a bez významu pořadí)

Přítomni (podle prezenční listiny): Černý, Šrámek, Maňák, Cvachovec, Černá Pařízková,
Ševčík, Balík, Dostál, Novák, Drábková, Chytra, Satinský, Kula, Votavová (Guarant),
Králová (Guarant)
1. Poděkování ing. Lucii Votavové za práci pro ČSIM, na její místo nastupuje Dita
Králová.
2. Kontrola úkolů z minulého zápisu:
• termíny a místa kongresů ČSIM 2014-2016 - splněno, 2015 bude kongres ČSIM v
Hradci Králové, prosím Dostála o návrh termínu do 31.3.2014
• ČSIM "smart cards" - zadané podklady připraveny, děkuji Novákovi a Dostálovi
• přehledné články do časopisu AIM - děkuji všem, kteří splnili a dodali články
Heroldovi
3. Kandidatura ČR pro kongres WFSICCM v budoucnu - výbor souhlasí ještě s jedním
pokusem o získání pořádání kongresu, náklady spojené s cestou budou hrazeny stejnou
měrou ČSIM a Guarantem.
4. Odměna za práci ve VV kongresů ČSIM - znovu otevření problematiky na podnět
Šrámka, pro budoucí kongresy přijaty základní principy:
•

odměna za práci činnosti VV kongresu bude součástí rozpočtu kongresu

•

předseda VV určuje podíl členům VV bez nutnosti dalšího schvalování
jednotlivých částek výborem ČSIM

5. ČSIM "smart cards" - Černý navrhuje přechod na mobilní formát, výbor souhlasí,
rozpočet na vznik platformy z prostředků ČSIM maximálně 20 tis. Kč.
6. Doporučené postupy ČSIM - přijaty formáty a metodika vzniku dokumentů, viz příloha
zápisu.
7. Akademie ČSIM - Šrámek referuje průběh modulu hemodynamiky (Svatomartinské
hemodynamické dny), akce byla hodnocena účastníky jako úspěšná. Pro rok 2014 jsou
plánovány další dva moduly akademie - sedace na ICU a cílená kontrola tělesné teploty.
Na organizaci se bude podílet sponzor a Guarant.
8. Kurz IPVZ „Novinky v IM 2013“, prosinec Praha - program připraven.
9. Aktuální informace o probíhajících projektech ČSIM
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•

Struktura a počet pracovišť IP v ČR – zpracována data, probíhá psaní práce
(odpovídá Černý)

•

Czech Fungal Month - zpracována data, probíhá psaní práce (odpovídá Černý)

•

Web survey členům ČLK na přínos vydaného dokumentu ČLK o paliaci v IP text dotazníku schválen, dotazník bude rozeslán ve spolupráci s ČLK, při
nesouhlasu přes databázi ČSIM (odpovídá Černý)

•

Doporučený postup (DP) pro analgezii a sedaci pacientů v IP - první verze
rozeslána členům WG (Matějovič, Herold)

•

DP Prognozování po KPR - probíhá "přeformátování" podle pravidel pro DP,
finální verze bude předložena na příštím jednání výboru ČSIM

•

DP Zásady komunikace s příbuznými - probíhá práce na textu

•

DP Indikace k přijetí na pracoviště IP - prosím Cvachovce o zaslání "historické"
vyhlášky MZ stran diferencované péče

•

DP Poresuscitační péče - schůzka pracovní skupiny (Černý, Škulec, Truhlář,
Ošťádal, Kasal) proběhla 28.11.2013, osnova DP bude připravena pracovní
skupinou do 31.1.2014.

10. ESICM - DISPROPRICUS studie, výbor souhlasí s MUDr. Rusínovou jako národním
koordinátorem pro projekt.
11. Lung Safe studie - výbor souhlasí s Černým jako národním koordinátorem pro projekt.
12. Newsletter členům ČSIM - prosím všechny členy výboru o zaslání jejich podnětů, cílem
je rozeslat NL do konce roku.
13. Časopis AIM - informace Herolda a dotaz na změnu předplatného. Výbor ČSIM
navrhuje ponechání stávajícího stavu beze změny pro rok 2014. Poděkování Heroldovi
za práci pro časopis.
14. Zpráva o finanční situaci referuje Guarant. K dispozici všem členům ČSIM na vyžádání.
15. Stanovisko výboru ČSIM k dostupnosti ultrazvukového vyšetření na pracovištích
intenzivní péče rozesláno členům ČSIM. Výbor souhlasí s koordinací aktivity
prosazování dostupnosti přístrojů pro UZ na pracovištích typu ARO/JIP spolu s
ČSARIM. Stanovisko uvedeno v příloze zápisu.
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16. Přihlášky do ČSIM - schváleny výborem.
17. Termín příštího jednání výboru - během PG kurzu sepse v Ostravě v lednu, termín bude
upřesněn do 10.1.2014.
Zapsal: Černý 16.12.2013
Zápis prošel kontrolou členů výboru přítomných na jednání dne 19.11.2013
Finální revize a editace zápisu: 1.1.2014
Datum rozeslání zápisu členům výboru: 2.1.2014
Příloha zápisu: Doporučené postupy ČSIM - formáty a metodika vzniku dokumentů
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Doporučení a stanoviska ČSIM
návrh revize formátů, jejich struktury a procesu vzniku
verze 5, 25.9.2013
Základní východiska a principy
•
•

•

•
•
•

Jednou z hlavních priorit činnosti výboru ČSIM je podpora vzdělávání a
zvyšování kvality poskytované péče
Doporučení/stanoviska ČSIM (dále jen doporučení) považuje výbor ČSIM za
účinný nástroj k trvalému zlepšování kvality poskytované péče a formování
odborného chování v situacích, které jsou tématem doporučení
Základním principem při tvorbě doporučení je reflektování údajů medicíny
založené na důkazech a maximální transparentnost při deklaraci potenciálního
konfliktu zájmů všech, kteří se na tvorbě doporučení podílí
Doporučení vznikají vždy a výhradně na principu nezávislosti na komerčních
subjektech
Práce na doporučeních je považována za službu odborné komunitě a obvykle není
honorována
Uvedení dedikace případné grantové podpory je možné pouze po souhlasu výboru
ČSIM

Obecné cíle
•

•

•
•
•
•
•

Přispívat ke zvyšování kvality poskytované péče v souladu s aktuálními
vědeckými poznatky a případně názory odborníků v situacích, kde je evidence
nedostatečná
Minimalizovat variabilitu poskytované péče v situacích, kde je variabilita
diagnosticko-léčebných a/nebo jiných postupů nežádoucí a/nebo spojena s rizikem
horšího klinického výsledku
Přispívat ke kontinuálnímu celoživotnímu vzdělávání pracovníků v oboru/činnosti
intenzivní medicína
Přispívat k účelnému využívání personálních i lidských zdrojů při poskytování
zdravotní péče
Přispívat k rozvoji procesů sledování kvality poskytované péče
Angažovat do procesu tvorby i odbornou veřejnost
Zajistit jednotný formát a vysokou jazykovou kvalitu všech doporučení

Formáty
1. Doporučený postup
2. Stanovisko (případně mezioborové stanovisko)
3. Česká verze originálního doporučení (komentovaný překlad)

Základní atributy jednotlivých formátů
Doporučený postup
•

•
•
•

•
•
•

•

Definován jako dokument, který formuluje doporučení výboru ČSIM pro
diagnostický, léčebný nebo jiný (např. organizační) postup pro danou klinickou
situaci/nosologickou jednotku/syndrom
Podnět/návrh může dát kdokoliv z členů výboru ČSIM nebo členů ČSIM (přímo
přes člena výboru nebo nepřímo přes web ČSIM)
Každý podnět/návrh musí být projednán výborem ČSIM a k jeho schválení je
nutný souhlas nadpoloviční většiny výboru
Navrhující osoba je obvykle považována za koordinátora projektu, který připraví
návrh složení pracovní skupiny a plán projektu (struktura, případná spolupráce s
jinými společnostmi, výstupy, v případě podílu komerčních subjektů i strukturu
rozpočtu apod.)
Konečný text pracovní skupiny je zaslán externímu oponentovi a poté ediční
skupině ČSIM a nakonec výboru ČSIM
Text schválený výborem ČSIM je zveřejněn na webu ČSIM s možností po
dostatečnou dobu k vyjádření názorů členů ČSIM (e-oponentura)
Výsledný dokument je intelektuálním vlastnictvím ČSIM a do doby schválení
finální verze výborem ČSIM je nutno považovat dokument za vnitřní a neveřejný
materiál ČSIM
Výsledný dokument je vždy publikován ve formátu umožňujícím citační odkaz

Obvyklá struktura
•

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Hlavička:
o zkrácený název dokumentu
o verze, datum
o uvedení ČSIM, případně jiných spolupracujících společností
o název doporučení "Doporučený postup pro ... "
o pracovní skupina (bez titulů, abecedně)
o copyright a kdy byl dokument schválen
Úvod
Základní východiska (odůvodnění, popis problému)
Klinické poznámky
Zásady postupu
Hlavní body doporučeného postupu
Reference a webové odkazy
Pracovní skupina
o abecedně
o plné tituly
o uvedení editora/editorů
Ediční skupina (ČSIM)
Oponentní skupina (mimo ČSIM)
Deklarace případného konfliktu zájmů autorů
Jiné důležité údaje

Stanovisko
•
•
•
•
•
•

•

Definováno jako dokument, který formuluje stanovisko ČSIM k určité aktuální
problematice/tématu
Podnět/návrh může dát kdokoliv z členů výboru ČSIM nebo členů ČSIM (přímo
přes člena výboru nebo nepřímo přes web ČSIM)
Každý podnět/návrh musí být projednán výborem ČSIM a k jeho schválení je
nutný souhlas nadpoloviční většiny výboru
Navrhující osoba je obvykle považována za koordinátora projektu, který připraví
návrh stanoviska a předloží jej výboru ČSIM k projednání
Při neshodě názorů mezi jednotlivými členy výboru lze využít princip škály: pro slabě pro - slabě proti - proti.
Výsledný dokument je intelektuálním vlastnictvím ČSIM a do doby schválení
finální verze výborem ČSIM je nutno považovat dokument za vnitřní a neveřejný
materiál ČSIM
Výsledný dokument je vždy publikován ve formátu umožňujícím citační odkaz

Obvyklá struktura
•
•
•

•
•
•

Hlavičkový papír ČSIM
Název - Stanovisko výboru k ...
Vlastní text
o Úvod
o Proces vzniku stanoviska
o Stanovisko
Vyjádření členů výboru (pro - slabě pro - slabě proti - proti)
Jméno předsedy
Schváleno výborem ČSIM dne ...

Česká verze originálního doporučení
•
•
•
•

•
•

•

Jde o oficiální českou mutaci originálního doporučení po předchozím
projednání/schválení s autorem/vydavatelem
Podnět/návrh může dát kdokoliv z členů výboru ČSIM nebo členů ČSIM (přímo
přes člena výboru nebo nepřímo přes web ČSIM)
Každý podnět/návrh musí být projednán výborem ČSIM a k jeho schválení je
nutný souhlas nadpoloviční většiny výboru
Navrhující osoba je obvykle považována za koordinátora projektu, který připraví
návrh složení pracovní skupiny a plán projektu (struktura, případná spolupráce s
jinými společnostmi, výstupy, v případě podílu komerčních subjektů i strukturu
rozpočtu apod.)
Struktura dokumentu je určena strukturou originálního textu
Výsledný dokument je intelektuálním vlastnictvím ČSIM a do doby schválení
finální verze výborem ČSIM je nutno považovat dokument za vnitřní a neveřejný
materiál ČSIM
Výsledný dokument je vždy publikován ve formátu umožňujícím citační odkaz

