Česká společnost intenzivní medicíny
Podklady/plánovaná agenda k jednání schůze výboru ČSIM
Termín: 23.9. 2020 začátek 13:30
Hotel PANORAMA!!!!
Přítomni: Šrámek, Matějovič, blík, Maňák, Beneš, Bláha, černyý, Pařízkoá Černá, Cvachovec,
Zíková, Říha, Drábková, Vobruba, Duška
Omluveni: Ševčík, Kula, Dostál, Štourač
Hosté (omluveni): Satinský, Bělohlávek, Špatenková, Klincová .
1. Kongres ČSIM 2020
a) Prezenční forma kongresu zrušena. Bude zvolena forma jednodenního (1 odpoledne?)
online přenosu ze studia. Přesnou formu navrhne skupina (Balík, Matějovič, Duška,
Bláha, Zíková, Černá, Beneš). Kongres bude bez zahraničních řečníků, náhrada
zaplacených poplatků účastníkům bude v plné výši, technická podpora Horna,
oslovení potenciálních sponzorů kromě FMC a FK Šrámek, Matějovič, Balík
(případně další). Oznámení o změně formy kongresu a dopis vyzvaným řečníkům a
těm, co již zaplatili, odešle Šrámek.
b) Aktivity související s kongresem (nejlepší publikace 2019, granty za rok 2019/20)
bude vyřízeny pouze administrativně, nebudou součástí online přenosu).
2. Kongres ČSIM 2021 – rezervovaný termín na červen 2021 v hotelu Galant v Mikulově
ponechán.
3. Nástavbový obor IM (VP), Akreditační komise, Výukové pracoviště IM při IPVZ.
Výbor pověřil Šrámka, aby za ČSIM poslal dopis ministrovi, kde vyjádří nespokojenost
s postupem při schvalování VP Nástavbového oboru IM. Šrámek dále zjistí složení AK
Nástavbového oboru. Výbor navrhuje reorganizaci Výukového pracoviště IM při IPVZ –
Šrámek napíše Ševčíkovi a společně navrhnou změny včetně pravidel při vznik pracovišť
akreditovaných pro konání týdenních akreditovaných kurzů dle nového VP.
4. Volby do výboru ČSIM na období 2021-2025. Organizací pověřena Černá Pařízková, ve
volební komisi na vlastní žádost budou Cvachovec a Ševčík. Forma: elektronická forma,
dvoukolově, možnost prezentace kandidátů na webu ČSIM.
5. COVID – aktivity ESICM (cross-skilling), tuzemské aktivity (doporučené postupy
formou DKP). Odborná veřejnost volá po pravidelných stručných updatech základních
témat.
6. Hospodaření CSIM při ČLS JEP za 2019 (Maňák) – Na účtu ČSIM z.s. je 1.342 tis. Kč,
na účtu ČSIM ČLSJEP je nyní <100 tis. Kč. – nesrovnalosti ohledně dluhu za časopis
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AIM vyřeší Maňák a Beneš. Počítáme i s navýšením částky po vybrání zbytku členských
příspěvků.
7. Výbor nevidí jako rozumné tvořit “position paper” ohledně off-label použití methylénové
modři i dalších rescue postupů při rezistentní vasoplegii.
8. Přihlášky nových členů do ČSIM: 7x MUDr., 1x bez titulu
9. Členství v ČSIM – neplatiči 2020 byli vyzváni ČLS k zaplacení. S několikatýdenním
odstupem RČP provede revizi neplatících členů a “chroničtí” neplatiči budou zbaveni
členství. V indiv. případech bude předcházet osobní kontakt s upozorněním).
Další body nebyly diskutovány, ponechávám ad info:
10. Časopis AIM. Novinky: Málek, Beneš, Černý, Mańák: zápis z minula: Platba za
redakční systém proběhla (?) - Maňák. Předpokládaný přechod na on-line verzi od 2022 –
do přípravného týmu za ČSIM Beneš. Vznikne také pracovní skupina, která bude řešit
otázku sdružení poplatků za členství v ČSIM + časopis AIM – za ČSIM nominován
Maňák.
11. UZV + echokardiografie – Balík navrhne aktuální strategii ve vzdělávání v IP.
Požadavek, aby MZ vydalo vyhláškou, že UZV přístroj je povinným vybavením JIP.
12. Další:
- návrh na vypracování možnosti vzdělávání intenzitviostů v bedside EEG (připraví
Matějovič, Dostál, Špatenková).
- POCT PCR mikrobiologických vzorů. Žádost o vytvoření pacovní skupiny odeslána
předsedovi Společnosti pro lékařskou mikrobiologii ČLS (Duška, Šrámek).
- dokumenty MZ: a) “Urgentní příjmy” (připomínky k exitenci koordinátora IP formuluje
Balík – možnost uplatnit strukturu vzniklou v rámci KS COVID nebo stávající strukturu
náměstků LPP; b) “Seznam kategorizace zdravotnické techniky UZIS” – připomínky k
doplnění seznamu ÚZIS připravil a odeslal Dostál; c) “Doporučené postupy” (projekt MZ) –
za ČSIM téma “Akutní pankreatitis” – garant Maňák.
13. Plán schůzí na rok 2020: příští schůze výboru, nadále v hotelu PANORAMA: dle
možností – původní termíny jsou: 21/10 a prosincový termín?
3.10.2020
Šrámek
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