Česká společnost intenzivní medicíny
Zápis ze schůze výboru ČSIM
22.9. 2021 13:00-14:00
Don Giovanni

Přítomni: Balík, Bláha, Černá-Pařízková, Černý, Duška, Matějovič, Kula, Vymazal, Herold,
Nalos
On-line: Maňák, Štourač, Drábková
Omluveni: Bělohlávek, Dostál, Gabrhelík

1. Kongres CSIM: formát, program a elektronické zadávání přípěvků, info Matějovič
2. VP v oboru IM, info o schvalovacím procesu, aneb “kde jsme ted” (Balík)
3. KDP Covid-19: Grade metodika vs různé KDP připravované SIL. Výbor se zapojuje do KDP
koordinovaného Prof. Černým, agendu antivirové léčby koordinuje nově Duška
4. UZIS – Covid19 – klinická data, databáze Remdesivir – schuze s UZIS předpokládaná 2.12.
5. Covid-19 a strategie poskytování péče na podzim-zima 2021/22 – v souladu s doporučeními odb
společností pod hlavičkou ČLS JEP
6. Angio CT v dg. smrti mozku (Černý – RDG spol.), neurol spol. (ČNsS), roundtable s účastí ČSIM
(Balík)
7. Dispečink IP a nový § 74, prováděcí předpis k zákonu ? (Černý)
8. Vypořádání připomínek k návrhu novely vyhlášky o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných
odborných pracovníků (č.55/2011). Při pomínka Mgr. Pytela obtížně zakomponovatelná do
dokumentu, kde MZCE schválilo připomínky ČSIM týkající se airway a hrudních drenů. Výzva k
připomínkování byla s deadline 19.9., tj 3 dny před schůzí.
9. Certifikované kurzy IPVZ – výbor se přiklání názoru, že jsou zahrnuty ve VP IM. Vhodný kurz se
jeví v oblasti ECLS, kde je provádění vázáno na komplexní kardiovaskulární centra. Balík vyrozumí
vedení IPVZ (Škulec).
10. Grant agent CSIM upomínka k 31.10.
11. European Sepsis Aliance – schválena záštita ČSIM, Doc Máca předloží dotazník výboru/odborné
komunitě.
12. Podpora projektu “Poskytování paliativní péče v situaci pandemie COVID-19 v prostředí intenzivní
péče (PEOpLE-C19)”, podpořeno
13. Různé. Souhlas s přijetím 3 nových členů - schváleno
14. Plán schůzí výboru na 2021-22: 8.12. v Mikulově po zahájení kongresu (19h).
15. Sestry a UZ: návrh prim Nalose – prim Nalos předloží výboru stručný návrh algoritmu vyšetřování
gastrického residua a náplně moč měchýře sestrou, s přihlédnutím k indikacím a bezpečnému
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