Česká společnost intenzivní medicíny
Zápis ze schůze výboru ČSIM
8.12.2021 13:00-14:00
On-line
Přítomni: Balík, Bláha, Šrámek, Beneš, Černá-Pařízková, Černý, Duška, Matějovič, Kula,
Vymazal, Maňák, Dostál, Gabrhelík, Bělohlávek, Stourač
On-line: Nalos, Herold, Drábková
Omluveni: 0

1. Kongres CSIM: termín 19.-21.6.2022, tj. formát neděle-úterý, Galant Mikulov. Satelitní kurzy
proběhnou v neděli od rána, slavnostní zahájení v pozdním odpoledni v neděli, konec po poledni v
úterý. Datum bude sděleno veřejnosti včetně firem, které všechny potvrdily vůli sponzorovat
kongres po přesunu o půl roku. Organizátoři jednotlivých bloků si potvrdí účast všech
přednášejících v uvedeném termínu. Přesun programu elektronicky by měl probíhat v režimu “copy
and paste” pokud nebude indikováno jinak organizátory jednotlivých bloků.
2. Grant agent CSIM – rozhodnutí o udělení grantů – bude udělen jeden grant Dr. Malému z VFN,
hražen bude z konta CSIM mimo JEP.
3. VP v oboru IM a akreditace pracovišť – probíhá, upomínka členům výboru jako reprezentantům
předních pracovišť. Definice supraspecializace v IM a náplně akreditační zkoušky v rámci existující
duální kvalifikace v IM. Nové VP je otevřeno všem základním oborům, výbor společnosti se
soustředí na sladění prováděcích regulí VP IM se standardy EU a normativy sesterské ESICM.
4. Společné stanovisko odb společností k imunomodulaci – CS a antiIL terapie – k oponentuře členům
výboru CSIM a CSARIM do pátku 10.12. včetně.
5. Společné stanovisko odb společností k podávání Mab u Covid19 (Balík) – vyvěšeno na webu CSIM
a jako materiál členům společnosti
6. Příprava materiálu CSIM k testování na Covid19 (Balík), společně s ČSARIM – připraví Balík –
Šrámek – Černý s oponenturou Společnosti pro lékařskou mikrobiologii
7. Připomínkování – veřejná oponentura materiálu k Urgentním příjmům (do 10.12.)
8. Dispečink IP a nový § 74, prováděcí předpisy a nový postup v regionu Praha a okolí nastavující
model “záložní nemocnice” pro “neumístitelné pacienty”.
9. Certifikované kurzy IPVZ – k dořešení s Dostál-Škulec
10. European Sepsis Aliance – procesování, dotazníky – Máca, Kula – bude doplněno
11. Angio CT v dg. smrti mozku (Černý – RDG spol.), neurol spol. (ČNsS) – info Balík stran TCD.
12. Colours of Sepsis – 25-29.4.2022, CSIM přispěje blokem 4 přednášek (90 minut)
13. Různé. Souhlas s přijetím nových členů (5)
Balík, 8.12.2021
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