Česká společnost intenzivní medicíny
Podklady/plánovaná agenda k jednání schůze výboru ČSIM
Termín: 18. 09. 2019 začátek 13:30
Hotel PANORAMA!!!!

Přítomni: Šrámek, Balík, Cvachovec, Ševčík, Beneš, Černý, Bláha, Říha, Štourač, Vobruba,
Černá Pařízková, Zýková
Omluveni: Kula, Špatenková, Matějovič, Duška, Dostál, Maňák, Drábková, Satinský
Neomluveni:

Host: Dušan Mach, Martina Klincová

1. Kongres ČSIM 2019: a) nejlepší publikace/postery – probíhá komunikace s oceněnými?
(úkol pro Horna/Maňák); b) granty ČSIM (4 přihlášky, hodnocení probíhá, řídí Balík);
diskuze ohledně výstupů z grantů ČSIM – minimálně publukace v peer review časopisu,
který je ve Scopus, proferenčně náš časopis AIM. V případě nesplnění – nemožnost žádat
o grant ČSIM na následujících 5 let pro autorský kolektiv.
2. Kongres ČSIM 2020: termín 3.-5. červen 2020, místo: Mikulov, hotel Galant. Předseda
kongresového výboru Balík, zástupce Marek Nalos.
3. Podoba kongresů ČSIM od 2021 a dále: znovu otevřena diskuze o podobě kongresu do
budoucna (společně s ČSARIM? Samostatně? Konkurz na společnou servisní organizaci
ČSARIM a ČSIM?). V diskuzi bude výbor pokračovat na podzim 2019 – na této schůzi
nediskutováno.
4. Databáze členů ČSIM. ČLS JEP poskytla ČSIM 2 různé soubory s velkým rozdílem
počtu členů. Šrámek oslovil ČSL JEP s žádostí o vysvětlení a editovaní databáze do
podoby, která bude reflektovat skutečnost včetně placení členskýchpříspěvků. Toto výbor
ČSIM v době, kdy chce zvýšit benefity pro členy ČSIM, považuje za kruciální.
5. Web ČSIM – opožděně rozeslán rozbor status quo vypracovaný v červnu Romanem
Kulou. Další jednání na příští schůzi výboru.
6. Nástavbový obor Intezivní medicína – VP přijat MZČR v podobě, se kterou ČSIM
souhlasí. Další časový průběh uvedení do praxe lze stěží odhadnout. (referuje Ševčík)
7. NRIP/ datamining z ÚZIS – schůzka Rady NRIP během kongresu ČSARIM (2/10 v
16:30, salonek S6, BVV, Brno).
8. Časopis AIM – návrh smlouvy s firmou SOLEN. Dle MH Consulting je smlouva
formálně v pořádku, Černý navrhne doplnění (dát k dispozici starší ročníky časopisu). Cíl:
od roku 2020 spolupráce se SOLEN, přechodně duální verze časopisu, do budoucna pouze
elektronická, spojení s membership fee ČSARIM/ČSIM. O aktuálním vývoji bude
informovat Beneš/Černý.
9. Spolupráce s ostatními odbornými společnostmi: Šrámek nabídne účast na schůzích
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výboru ČSIM následujícím OS se vztahem ke společným tématům: ČAAK (Bělohlávek) a
SUMMK (Gřegoř).
10.

RTM ohledně TTM: Černý doplní připomínky Beneše a následně pošleme výboru k
(ne)odsouhlasení endorsementu ČSIM per rolam;

RTM ohledně měření hloubky

Analgesie/Anestezie – ČSIM připravuje review pro AIM (řídí Šrámek).
11. DP o žilních vstupech (společnost SPPK, prof. Charvát) – společnost pošle ČSIM k
připomínkování (Šrámek); „Metodický pokyn pro poskytovatele zdravotních služeb
„Řešení stavů spojených s hrozícím či náhle vzniklým selháním základních životních
funkcí“: MZČR přizve ČSIM a ČARIM k jednacímu stolu (ČSIM bude zastupovat
Balík); Organizace DUPV – jednání s VZP pokračuje, výboru referuje Mach, ČSIM
zastupuje Dostál; Klasifikace ZUM k ECMO do chystaného systemu MZ/UZIS
(referoval Černý).
12.

KURZ IPVZ – den ČSIM je 23/9 – hl. organizátor Balík, účastnilo sepouze 6 lékařů, do
budoucna nutno změnit datum i formu; Blok ČSIM na kongresu ČSARIM 2019 (Brno
2-4/10/209). (Šrámek/Matějovič); Blok ČSIM na COLORS 2020: 30/1/2020– řídí
Šrámek.

13. Nabídka Visual Medicine ve vzdělávání v UZV (dr. Kocián) – záštita ČSIM
komerčnímu subjektu bude případně poskytnuta v rámci komerčního vztahu. Program
akcí přepošleme členům ČSIM a aktualitu zveřejníme na webu ČSIM.
14. Vykazování signálního kódu UZV pro pojišťovny odborností 708. OS byly vyzvány,
aby požádaly ČSARIM o sdílení kódu (proběhlo např. u Pediatrické společnosti). V praxi
velký rozptyl ve vykazování mezi nemocnicemi i mezi jednotlivými odděleními nemocnic
(Balík).
15.

Diskuze o vzniku sekce mladých intenzivistů – bude vytvořena Sekce mladých
anesteziologů a intenzivistů – jako společná sekce ČSARIM/ČSIM (formality zařídí
Štourač). Člen sekce bude muset být členem alespoň jedné ze společností. Zástupce
výboru SMAI bude zván na výborové schůze ČSIM (Klincová). ČSIM podobně jako
ČSARIM zváží možnost tvorby fondu mobility pro členy Sekce/ČSIM.

16. Smart Cards – definitivně projekt prohlášen za uzavřený.
17. Záštita ČSIM/ pozoruhodné akce: LIVES Forum Physiology 2020 (ESICM)

6-

8/2/2020 (Duška); Kongres anestezie a intenzivní péče za mimořádných podmínek - 8.
ročník, 17-18. října 2019 (Tyll); AKUTNĚ.CZ 2020 (Štourač); Do budoucna bude záštita
akademickým akcím udělována s podmínkou sníženého účastnického poplatku pro členy
ČSIM.
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18. Noví členové ČSIM: MUDr. Jana Štrymplová – schváleno.
19. Plán schůzí na rok 2019/2020: příští schůze výboru, nadále v hotelu PANORAMA:
13/11, 18/12 a následně v roce 2020: 5/2; 1/4; 13/5; 23/9; 21/10; 2/12.

20.9.2019
zapsal Šrámek
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