Česká společnost intenzivní medicíny
Zápis ze schůze výboru ČSIM
21.4. 2021 13:00-15:30
Don Giovanni
Přítomni: Balík, Bělohlávek, Bláha, Černá-Pařízková, Černý, Duška, Gabrhelík, Herold, Kula,
Matějovič, Maňák, Nalos, Šrámek, Stouřač, Vymazal
On-line: Dostál, Beneš
Omluvena: Drábková

Program:
1. Volby. Zvolen předseda Balík, místopředseda Šrámek, vědecký sekretář Matějovič.
Revizní komisi reprezentuje Nalos-Herold. Výbor děkuje odstupujícímu předsedovi Prof.
Šrámkovi a volební komisi (Prof. Cvachovcovi) za čas a práci věnované ČSIM. Na další
schůze výboru budou přizváni předseda ČAAK (Ošťádal), zástupce pediatrické sekce
(Vobruba), neurointenzivní sekce (Špatenková), mladých anesteziologů (SMAI) a dle
charakteru jednání i SUMMK. Vedle programového prohlášení na 2021-5 budou
zveřejněny na webu csim.cz výsledky druhého kola voleb vč získaných hlasů.
2. Zpráva o hospodaření ČSIM 2017 – 2021 (Maňák): Na účtu společnosti u ČLS JEP je
79 tisíc, spolkový účet 1.5 milionu. Byli vyloučení neplatící členové, jejich dluh na
členských příspěvcích je anulován.
3. Kongres ČSIM 2021
Zatím bude postupováno s předpokladem virtuálního kongresu on-line v termínu 8-10.12.
Pokud to bude možné, do léta 2021 by mělo být rozhodnuto o prezenční formě kongresu v
Mikulově. Členové výboru nechť směřují firemní sponzoring na výše uvedený termín,
koordinace firem přes p. Hornu a MH Consulting.
4. Nástavbový obor IM (VP) (Černý, Duška, Šrámek, Bělohlávek): Očekáváme finální
vyrozumění výboru a AK (Bělohlávek) ze strany MZCR a vyhlášení VP již opět
v dvouleté podobě. Mělo dojít k rozšíření ICU praxe v oboru kandidáta o 6 měsíců.
5. Výukové pracoviště IM při IPVZ – nový vedoucí katedry IM na IPVZ je Dostál
6. Časopis AIM (Beneš, Maňák) – Společnost dotuje každé číslo v tištěné podobě cca 70
tisíci Kč, je žádoucí přechod na plně elektronickou formu.
7. KIP Covid19 na MZCR – Nový celonárodní koordinátor je Doc. Vymazal. Černý
informuje o připravované novele zákona o elektronizaci zdravotnictví, která (bude-li
přijata) mj. ukotvuje Národní registr intenzivní péče a povinnost pokytovatelů zdravotní
péče předávat informace o kapacitě pracovišť intenzivní péče v rámci Národního registru
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poskytovatelů zdravotních služeb - fakticky tak kodifikuje ekvivalent dispečinku lůžkové
intenzivní péče. Návrh novely jde nyní do druhého čtení.
8. Databáze ÚZIS -

výbor se usnesl na potřebě exportu pojištovacích dat pro potřeby

přehledu o poskytované intenzivní péči na území ČR. Je to nutností pro nastavení
benchmarking a případnou kultivaci DRG systému vykazování péče.
9. Různé. Souhlas s přijetím nových členů ČSIM. Winfocus umožňuje členům zdarma účast
na mezinárodním ultrazvukovém on-line kongresu “PoCUS in Covid19”, pořádá se 1213.6.2021. Návrh firmy Zentiva na registraci angiotensin II jako rescue vasopresoru je
vítán a bude procesován vedením CSIM.
10. Plán schůzí výboru na rok 2021: plán společně s ČSARIM, další schůze 26.5.2021 v
13:00

24.4.2021
Balík
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