Česká společnost intenzivní medicíny
Podklady/plánovaná agenda k jednání schůze výboru ČSIM
Termín: 5. 9. 2018 začátek 13:30
Holiday Inn Praha, Na Pankráci 15, Praha

Přítomni: Vladimír Šrámek, Martin Matejovič, Martin Balík, František Duška, Hynek Říha,
Jan Beneš, Jan Bláha,Petr Štourač, Pavel Ševčík, Václav Vobruba, Jarmila Drábková,
Renata Černá Pařízková, Karel Cvachovec, Vladimír Černý

Omluveni:Roman Kula, Pavel Dostál, Jan Maňák, Ivana Zýková
Neomluveni

Host: Špatenková - omluvena

1. Kongres ČSIM 2018 Brno (20.-22.6.2018) – Duška prezentoval výsledky Dotazníku
spokojenosti (návratnost cca 15% lékařských účastníků kongresu). Výstupy budou
zveřejněny na webu ČSIM, zpráva do časopisu AIM a Newsletteru. Horna prezentoval
základní parametry: účastníci cca 550; zisk pro CSIM 870 tis. Kč. Šrámek (shrnutí)
organizačních poznámek: catering se osvědčil (CAVE odlákání účastníků poledních
firemních sympozií), směřovat k interakvititě s publikam, tištěná podoba kongresu v lepší
podobě… Podklady pro vyplacení odměn za nejlepší poster kongresu + grant + nejlepší
publikace 2017 shromáždí u sebe Horna a s Maňákem se domluví, z jakého účtu proplatit.
Odsouhlasena odměna 100 tis. Kč pro VV a OV (dělení navrhne Duška + Šrámek).
2. Kongres ČSIM 2019 Praha (24.-26.4.2019, hotel Pyramida, Praha) – VV+ OV pod
vedením tandemu Duška/Balík. Diskutována tvorba Scientific committee pro kongresy i
do budoucna. Do budoucna pro kongresy CSIM vs rotace Praha/Plzeň/Brno.
3. Web ČSIM – vytvoření nových stránek. Návrh (provider, rozpočet…) podá výboru
Horna. Ze straany výboru je kontaktní osobou Kula.
4. Edukační aktivity ČSIM – návrh dalšího směřování při pozitivní finanční bilanci ČSIM,
bohatá diskuze. Možné směry vývoje: 1) podpora EDIC/EDEC v ČR (uhrazení části
poplatku úspěšným absoluventům); 2) investovat do edukačních aktivit během kongresu
ČSIM (worhshopy, simulační vybavení atd.); 3) finanční podpora krátkodobých (1-2
týdny) fellowshipů mladých lékařů v centrech excelence ČR; 4) nabídka jednodenních
vzdělávacích aktivit ve velkých nemocnicích, které budou mít mezioborový dopad; 5)
atrktivní podoba předatestačního kurzu; Podmínkou nových aktivit je finanční organizační
udržitelnost.
5. Nástavbový obor Intenzivní medicína. Ustavena PS k novému VP (Ševčík, Duška,
Matějovič, Satinský, Černý). Afiliace dalších členů: Vobruba, Balík. Zbývají 2 místa.
Šrámek navrhl Ševčíkovi doplnit o 2 reprezentanty odborností, které IM reálně dělají
(kadiolog, pneumolog?). Široká diskuze o budoucím VP: cílit na úroveň jasně
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definovaných základů IP, dostupnost by bylo možné řešit rozšířením spektra
akreditovaných pracovišť (naplní se nutná doba práce na akreditovaném pracovišti) a
nutností absolvovat krátkodobé stáže ve vybraných centrech, kde musí kandidát splnit
výstupní test (kontrola kvality uchazeče). K podpoře zájmu o obor IM by také vedla
změna vyhlášky zdravotních pojišťoven, kdy by pro práci (vedení?) pracoviště intenzivní
péče obecně (např. s TISS nad 15 b.) byla vyžadována atestace v oboru IM. Prioritou je,
aby EDIC byl uznán za ekvivalent atestace z IM.
6. Hosporaření CSIM ČLS JEP za rok 2017. Celková bilance za rok 2017 je minus 82 tis.
Kč (vyplacení odměn za kongres 2016). Časopis AIM: pozitivní bilance + 28tis. Kč (jde o
polovinu celkové zisku).
7. NRIP – tč. hibernuje. Šrámek kontaktoval doc. Duška – bez úspěchu
8. Emergency – Šrámek osloví vedoucího PS při MZČR (prof. Prymula) ohledně začlenění
CSIM do PS. Pracovní skupina (PS) CSIM, která, formulovala draft doporučení
fungování všeobecných (mezioborových) JIP a Emergency (vede dr. Robert Janda) – další
vývoj (Šrámek).
9. Pracovní skupina “Paliativní péče” při MZCR – za ČSIM se účastní Matějovič.
10. Časopis AIM – Ćerný: obdrželi jsme odpovědi od 5 lékařů, většina bude zařazena do
aktuaizovaného seznamu reviewers, stav reflektuje nízký zájem o akademickou činnost,
nadále trvá špatný stav práce technické redakce - cíl je odejít od MF). Hospodaření AIM
za rok 2017 v zisku cca 56 tis. Kč.
11. Účast CSIM na odborných akcích jiných společností – A) VII. český transplantační
kongres v Olomouci (ČTS, 14-16/10/2018) Olomouc – sekci CSIM organizuje
Kieslichová/P Pavlík. B) ČAAK - 16. sjezd ČAAK v hotelu Thermal v Karlových Varech
v tradičním mikulášském termínu 2-4.12.2018. Spolupráci mezi ČAAK a ČSIM
koordinuje Balík. C) Společnost UM – kongres 23-25/10/2018 v Ostravě – ČSIM
reprezentuje Šrámek.
12. studie ISOREA (ESICM) (Beneš) a Symposium SMART (listopad 2018 Krakow –
Balík). TRACE survey (Cvachovec, Šrámek)
13. Další. A) ICU Day 2018 (Černý: projekt Czech ICU day závisí na vzniku nového
software pro podobné projekty, IBA nabídla jeho vytvoření za cca 250 tiss. Kč - viz
příloha, nutno najít dofinancování ve výši cca 180 tis. Kč - členům výboru ČSIM dávám
do kopie aktuální stav, který jsem vypracoval pro ČSARIM - bod 2 přilohy); B) RTM
ohledně TTM ( Černý: finalizuje se publikční výstup); C) RTM ohledne měření
hloubky Analegesie/Anestezie – společně s ČSARIM, koordinuje Černý (Černý:
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příprava RTM probíhá - v příloze je proposal projektu, Fresenius bude dotovat letos
částkou 50 tis. Kč pro ČSARIM); D) podpora ČSIM akci “Sepsis day” (Zýková,
Šrámek); F) WFSICCM – kongres, oslovení.
14. Sekretářka ČSIM paní Jiroušová je dlouhodbě nemocná. Šrámek zařídí na ČLS JEP
změnu za jinou osobu..
15. Další schůze ve stejný den jako ČSARIM, vždy od 13:30, Holiday Inn Praha: Středy
31/10; 19/12. Tvorba plánu schůzí na rok 2019 (6 schůzí) – provede Šrámek/Cvachovec

6.9.2018
Šrámek
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