Česká společnost intenzivní medicíny
Zápis ze schůze výboru ČSIM
7.9.2022 13-14:00
On-line
Přítomni: Balík, Černá-Pařízková, Dostál, Duška, Gabrhelík, Beneš, Maňák, Klincová,
Šrámek, Matějovič, Kula, Vymazal, Drábková, Herold
Omluveni: Černý, Satinský, Bělohlávek
1. Kongres CSIM: fin. uzávěrka kongresu bude koncem září s dobíhajícími platbami,
předběžně zisk z kongresu pro společnost je 866 tis Kč. Výbor se shodl na budoucím
požadování souhlasu s publikováním prezentací po konverzi do pdf na webu csim/záložky
kongres u všech přednášejících. Reflektuje žádosti účastníků i těch, kteří se nemohli
dostavit. Speakers absentující bez omluvy nebudou zváni na příští kongresy, eviduje
Matějovič.
2. Termín a místo dalšího kongresu CSIM je červen 2023 opět v Mikulově, koordinace s
dalšími společnostmi a rozhodnutí na schůzi výboru 2.11.2022. Program obohatí vedle
echo, ECMO, RRT kurzů další edukační aktivity v oblasti homeostáza-biochemie,
infekce-epidemiologie, train the trainers – ICF fundamentals
3. VP v oboru IM a Akreditační komise IM: Schůze v letních měsících, informace:
Bělohlávek
4. DRG systém vykazování intenzivní péče – nově “Jednorázová flexibilní bronchoskopie
diagnostická nebo terapeutická”, podmínka vykazování vedle DRG je vedle atestace IM,
AIM, nebo Pneumologie i bronchoskopický kurz. Vykazovat pro pojišťovny se bude od
1.1.2024
5. Simulační centrum – delegováno MZ do FN Motol – info Vymazal
6. Stav přechodu časopisu AIM na elektronickou verzi – update Beneš. Schválena
předpokládaná výše členských příspěvků pro duální a neduální členství v ČSIM a
ČSARIM. Předpoklad je navýšení o cca 280 Kč/rok.
7. Granty CSIM – bude požadována kontrola publikačních výstupů, vedle cílení na časopisy
s IF bude požadováno minimálně review na dané téma do časopisu AIM - Balík
8. FMC grant – alokace na Hirschuv den v Olomouci – Matějovič-Gabrhelík
9. Pracovní skupina pro reorganizaci IP v ČR” – současný stav. Restrukturalizace
perioperační a následné péče – Šrámek. Černý: jeste neni urcen termin jednani, v
soucasnosti se pripravují podklady pro vecny zamer materialu Optimalizace perioperacni
pece (ERAS, PBM), draft bude samozrejme pote predan k oponenrure vyboru CSIM
10. Angio CT v dg. smrti mozku, konference IPVZ a další komunikace od jara 2022, ve
směru k NSS ČNS zařídí Balík. Předběžný závěr je doporučení pro odbornou veřejnost ve
smyslu určení smrti mozku na podkladě klinických kritérií s potvrzením nálezem na
zobrazovacích metodách. Radiolog nebude exponován rozhodnutí o smrti mozku, jeho
úkolem je popsat zobrazovací metodu (např. CT angio) vs smyslu kritérií danných
transplantačním zákonem. Do něj agenda zasahovat nebude, jde o společný prováděcí
předpis odborných společností. Černý: draft se pripravuje a bude rozeslan do konce zari
2022.
11. Agenda CSARIM v oblasti info souhlasu – schůze 25.8. na MZ, databáze vyslovených
přání, agenda Černý
12. Záštity schváleny pro: 16. Česko-slovenský kongres dětské anestezie, intenzívní péče a
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urgentní medicíny 23.-25.11.2023 v Mikulově (Mixa), národní bronchokurz 16.12.22 na
1.LFUK (Balík), Hoderův den – “Extrémní stavy v IM” (Bláha).
13. 16th WICCC, Istanbul 8/2023, Turecká IC společnost – předběžný souhlas s kooperací.
14. Behring a specifický léčebný program Fibrogammin (f.XIII) – info pro členy - Balík
15. Ukrajina – návrh pomoci CSIM (Balík) – souhlas s nabídkou edukačních aktivit pro
Ukrajince, timing nejlépe po ruské kapitulaci
16. Dotazníková studie vnímání opičích neštovic- Dr. Klugar , MUNI Brno, do emailu členům
výboru.
17. Různé. Souhlas s přijetím nových členů, reprezentant v council ESICM (Máca)
Balík , 13.9.2022
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