Česká společnost intenzivní medicíny
Zápis ze schůze výboru ČSIM
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+On-line
Přítomni on-line: Balík, Černá-Pařízková, Duška, Gabrhelík, Stourač, Beneš, Šrámek, Maňák,
Herold, Drábková, Bělohlávek, Ošťádal, Klincová
Omluveni: Bláha, Dostál, Černý, Nalos, Kula
1. Kongres CSIM 19-21.6.: propagace a PR, ověření účasti řečníků, program kurzů. (Matějovič,
Horna). Zahraniční speakers budou mít možnost se připojit do jednotlivých bloků programu – dle
rozpisu. Nejlepší publikace za rok 2021 hodnotí Šrámek, Stourač, Duška, k vyhlášení na kongresu.
2. VP v oboru IM a Akreditační komise IM – VP a mezinárodní parametry vzdělávacího programu,
schváleného v říjnu 21, vstupní odbornosti pro IM a parametry EDIC pro další jednání v AK IM a
poté s katedrou IM na UZIS. 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, která se má sejít cca 25.5.
3. ČSIM byla oslovena ESICM stran dalšího postupu v definici mezinárodního univerzálního
intenzivisty schopného praktikovat všude v EU dle potřeb pandemií a válečných katastrof, s cílem
uvedení takto definovaného VP a IM v Annex V. Tento kvalifikační model zahrnuje IM jako
základní odbornost s dvoustupňovou kvalifikací (Španělsko, Francie, Belgie, Švýcarsko, vedle
toho i UK), nebo nástavbový vzdělávací program (Skandinávie, Nizozemí, jedna z možností ve
Švýcarsku, ČR…). Iniciativa plně respektuje duální kvalifikační cestu v zemích, kde je zavedena
(Německo, Rakousko, ČR, Polsko…) a potvrzuje uznávání kvalifikací v rámci odbornosti AIM ve
všech zemích EU, kde duální systém existuje. Stav popisuje publikace autorů Cecconi M,
Kesecioglu J, Azoulay E: Diversity and inclusivity: the way to multidisciplinary intensive care
medicine in Europe. Intensive Care Med 2021, kterou výbor v usnášení schopné podobě přijal
jako výchozí dokument s endorsement ČSIM. Publikaci přikládám pro úplnost jako přílohu
zápisu.
4. “Pracovní skupina pro reorganizaci IP v ČR” – současný stav. Restrukturalizace perioperační a
následné péče, ERAS (Vymazal).
5. DRG systém vykazování intenzivní péče – HFNO nově, FOB nově (Pneumol, CSIM, CSARIM,
ORL)
6. Simulační centrum IPVZ/VFN – status – další postup ve spolupráci VFN-Simulační společnost,
cílem je koordinovaný postup v rámci celorepublikové strategie simulační výuky.
7. Extrakce dat z UZIS – databáze IP a remdesivir (Balík)
8. Ekonomická rozvaha a stav přechodu časopisu AIM na elektronickou verzi (Balík, Beneš)
9. Angio CT v dg. smrti mozku, konference IPVZ a další komunikace (Černý – RDG spol., neurol
spol.ČNsS – Balík)
10. Vzdělávání sester v IM, probíhá vypracování návrhu postupu v reformě za CSIM.
11. Ukrajina a pomoc odb společností – další vize CSIM (Balík)
12. Různé. Souhlas s přijetím nových členů, reprezentant v council ESICM bude osloven Máca z
FNO.
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