Česká společnost intenzivní medicíny
Zápis ze schůze výboru ČSIM
2.3.2022 13:00-14:00
+On-line
Přítomni: Balík, Bláha, Černá-Pařízková, Dostál, Duška, Černý, Gabrhelík, Stourač, Beneš,
Kula, Nalos
On-line: Šrámek, Maňák, Herold, Drábková, Bělohlávek, Ošťádal
Omluveni: Matějovič, Vymazal
1. Kongres CSIM: propagace a PR cca od konce března, program a elektronické zadávání příspěvků
(Matějovič, Horna). 19-21.6.
2. VP v oboru IM a Akreditační komise IM – CSIM podpoří Prof. Bělohlávka v jeho snaze o svolání
AK v IM. Při vydávání VP v IM došlo k vložení řádku z původního formuláře a systém šesti
týdenních stáží nyní imponuje jako kurz o 40 hodinách výuky. Ve skutečnosti jde o obsah teorie
během 6 týdnů tematických stáží. K řešení AK IM.
3. “Pracovní skupina pro reorganizaci IP v ČR” – současný stav. Stanovisko výboru ČSIM bude
postaveno na inventuře stavu a potřeb IM v ČR, připraví společně s UZIS předsedové CSARIM a
CSIM. Tento materiál bude oponován ve výborech obou společností a bude závazným východiskem
k jednání komise při MZ. Pro rok 2023 je tématem periop a následná péče, akutní v souvisloti s
celorepublikovým auditem. Členové CSIM se staví pozitivně k domácí UPV, zdrženlivě k
rozšiřování lůžek následné intenzivní péče a negativně k myšlence apalických center.
4. DRG systém vykazování intenzivní péče – uvažované změny a návrhy omezeny na potřebu změny
vykazování HFNO, jehož spotřební materiál a náklady nepokrývá současné financování. Ostatní
položky není potřeba měnit. Doplňující informace na podkladě jednání předsedů společností s UZIS,
viz bod 3. výše.
5. Simulační centrum IPVZ – finalizace stanovisek oborů akutní medicíny připravuje (Škulec), shoda
odborných společností na postupu. Nejasnosti o hlavním koordinátorovi, což by nic nemělo měnit
na záměru společností zabývajících se akutní medicínou.
6. Extrakce dat z UZIS – příprava postupu za CSIM (Balík, Černý, Šrámek)
7. Stav zvláštní registrace pro Evusheld (Balík) – proběhlo a v týdnu od 7.3. k dispozici.
8. Ekonomická rozvaha a stav přechodu časopisu AIM na elektronickou verzi: Prezentace J.Beneš,
předpoklad poplatků vázaných na členství, překlenovací grant MZ na roky 22-23
9. Ostrava 2022, Colours a blok CSIM, čt 28.4.
10. Angio CT v dg. smrti mozku (Černý – RDG spol.), neurol spol. (ČNsS). Jednání 4.4.
11. Ukrajina a kapacita IP v ČR – CSIM věnuje 100.000 Kč, společně s CSARIM (200.000) a
příspěvkem kolegy z VFN budeme odesílat 450.000 Kč na pomoc Ukrajině.
12. Různé. Souhlas s přijetím nových členů, otázka výběru nového reprezentanta ČR v ESICM council.
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