Česká společnost intenzivní medicíny
Zápis ze schůze výboru ČSIM
19.1.2022 13:00-14:00
+On-line
Přítomni: Balík, Bláha, Černá-Pařízková, Dostál, Duška, Matějovič
On-line: Šrámek, Dostál, Beneš, Kula, Maňák, Nalos, Herold, Drábková, Bělohlávek,
Ošťádal, Máca
Omluveni: Černý, Vymazal, Gabrhelík, Stourač
1. Kongres CSIM: program a elektronické zadávání přípěvků (Matějovič, Balík, Horna). 19-21.6.,
Potvrzení spekers včetně zahraničních od poloviny února – odeznění Omicron
2. VP v oboru IM a akreditace pracovišť – před publikací ve věstníku byly na MZdr povinné tématické
stáže “doplněny” pod odstavcem o “celkový rozsah 40 hodin”, což navozuje dojem povinného
teoretického kurzu s rozsahem 40 výukových hodin. O situaci a rozporu se záměrem informován
Mgr. Podhrázský z MZdr. Výukové pracoviště IM IPVZ se snaží prosadit interpretaci, že účast na
kurzu je naplněna účastí na stážích. K dalšímu řešení AK pro obor IM, která by měla být svolána v
blízké budoucnosti.
3. Společné stanovisko odb společností k imunomodulaci – zveřejněno jako stanovisko společně s
CSARIM, komentář k Evusheld za CSIM odeslán na NIZP
4. Příprava materiálu CSIM k testování na Covid19 (Balík), společně s ČSARIM (Černý – Balík).
Zatím ve fázi diskuze s NIZP a především jeho diagnosticko-laboratorní skupinou.
5. Vzdělávání sester – Duška, Bělohlávek, Černý – otázka kvantity a kvality, též vyjádření Asociace
sester. CSIM se připojí k memorandu CSARIM a ČAS k nutnosti změny vzdělávání.
6. Ostrava 2022, Colours a blok CSIM, čt 28.4. CSIM navrhne 5 přednášek á 15 min.
7. Předělání website csim.cz – Balík, Kula – v plánu
8. Zpráva revizní komise CSIM – rozesláno členům výboru, za roky 20-21. K zveřejnění na webu
csim.
9. Časopis AIM – předpoklad zvýšení příspěvků společně s ČSARIM na pokrytí nákladů a přechodu
na el. verzi od 1.1.2023. Deficitní bilance časopisu potápějící rozpočet společnosti bude sanována
grantem MZCR – Beneš, Maňák
10. “Pracovní skupina pro reorganizaci IP v ČR” 1.schůze 27.1. on-line. Za CSIM delegován Prof.
Šrámek. ČSIM požaduje změnu SOPs (z 4.11.2021) a trvalého zástupce ČSIM v PS.
11. European Sepsis Aliance – procesování, dotazníky via ředitelství nemocnic – Máca
12. AZV panel č. 6 – obměnování členů panelu, Duška – info CSIM na web
13. NCSIM – hostování na schůzích Dr. Špatenková
14. KDP akutní pankreatitis Dr. Maňák – odešle členům výboru k oponentuře
15. Záštita ČSIM nad nutričním symposiem Fresenius-Kabi – Prof. Matějovič – schváleno
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16. grant CSIM – výbor nadále bude preferovat vyplacení úspěšnému žadateli na dárcovské konto
příslušné kliniky – vyřízeno, dr. Maňák
17. Různé. Souhlas s přijetím nových členů, 3
Plán schůzí výboru na 2021-22: společně s ČSARIM v knihovně ILF, pokud není určeno jinak:
Středa 19.1. 13h po schuzi CSARIM
Středa 2.3. 13h po schuzi CSARIM
Pondělí 2.5. 13h on-line
Neděle 19.6. v 19h na kongresu v Mikulově
Středa 7.9. v 13h po schuzi CSARIM
Středa 2.11. v 13h po schuzi CSARIM

28.1.2022
Balík
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