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Přítomni: Černý, Šrámek, Cvachovec, Nalos, Cvachovec, Herold, Balík, Chytra, Maňák, 

Dostál, Králová (Guarant) 

 

1. Kongres ČSIM 2015 – aktuální stav přípravy referují Dostál (organizační výbor) a 

Šrámek (vědecký výbor). Nutno vybrat/oslovit řečníka pro slavnostní úvodní přednášku. 

prosím členy výboru o návrhy co nejdříve.  

2. Plán kongresů ČSIM a akcí pod záštitou ČSIM – Černý otevřel otázku konfliktu zájmů 

(z pohledu "soutěže" o sponzory) mezi kongresem ČSIM a velkými akcemi, konanými 

pod záštitou ČSIM (kongres Colours of Sepsis Ostrava, kde dochází ke vzájemné 

kompetici s kongresem ČSIM). Problém nemá t.č. řešení, diskuze bude pokračovat.  

3. WFSICCM spolupráce – Černý referuje průběh komunikace, ve které pokračováno v 

zájmu naší kandidatury na kongres WFSICCM.  

4. ČSIM "smart cards" – informace o aktuálním stavu, v době psaní zápisu dodány slíbené 

podklady od všech autorů, předáno ke zapracování do aplikace. Podněty k dalším 

tématům nadále vítány.  

5. Akademie ČSIM – Černý a Šrámek referují o průběhu letošních modulů Akademie 

ČSIM.  

6. Financování řečníků na akcích pořádaných ČSIM – pokračování diskuze z minula (bod 4 

zápisu 5/2014), shoda na principu "pokud to ekonomická situace dovolí, tak ano", u 

kongresu ČSIM by měla být částka pro vědecký a organizační výbor součástí kalkulace 

rozpočtu akce. Šrámek a Černý připraví do příští schůze výboru návrh zásad.  

7. Žádost Šrámka o 60 tis. Kč z prostředků ČSIM na úhradu lektorů letošní Akademie 

ČSIM v Bílovicích, schváleno výborem.   

8. Kurz IPVZ „Novinky v IM 2014“, termín 8.-12.12.2014, Praha, program finalizován, je 

dispozici na stránkách IPVZ (www.ipvz.cz). Problémy s obsazením dne "chirurgického 

modulu", diskuze nad variantami řešení, návrh obsadit programem Akademie ČSIM z 

letošních Bílovic. Děkuji Šrámkovi za pomoc při obsazení pátečního programu.  

9. Statistika oboru IM a jednání s ÚZIS – aktuální informace referuje Šrámek.  

10. Registr IP – aktuální stav referuje Chytra.  
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11. Informace z jednání s ředitelem VZP pro Prahu dne 27.10.2014 – referuje Černý, 

možnost využívání dat VZP pro „outcome research“.   

12. UZ v oboru IM – aktuální stav přípravy kurikula pro UZ v oboru IM referuje Balík, 

návrh k připomínkování členů výboru je součástí zápisu, připomínky do příštího jednání 

výboru.  

13. Stanovisko IPVZ k ekvivalenci písemné části EDIC s MCQ testem před atestací v oboru 

IM je v příloze zápisu.  

14. Zpráva o hospodaření ČSIM – aktuální stav referuje Králová.  

15. Žádost MUDr. Špatenkové o založení Neurointenzivní sekce ČSIM – výbor souhlasí se 

založením v souladu se stanovami ČLS.  

16. Schválení nových žádostí o členství v ČSIM.  

17. Termín příštího jednání výboru - návrh termínů bude rozeslán členům k vyjádření.  

 

Zapsal: Černý 30.11. 2014   

Zápis prošel kontrolou vědeckého sekretáře: 1.12.2014 

Finální revize a editace zápisu: 1.12.2014  

Datum rozeslání zápisu členům výboru: 1.12.2014 

 

Přílohy zápisu:  

a) Návrh kurikula UZ pro obor IM 

b) Stanovisko IPVZ k ekvivalenci písemné části EDIC s MCQ testem před atestací v oboru 

IM 

 



Návrh rozsahu požadovaných kompetencí ultrazvukového vyšetření pro lékaře 

oboru intenzivní medicína  

 

Autoři: UZ sekce ČSARIM 

 

1) Ultrazvuková (UZ) navigace kanylace  

 žilní systém (centrální a periferní) 

 arteriální systém 

2) UZ vyšetření srdce
 
s využitím standardních základních protokolů

1
 

 vyšetření velikosti srdečních oddílů 

 vyšetření srdeční kontraktility a diagnostika myokardiální ischemie 

 detekce tamponády 

3) Zhodnocení náplně krevního řečiště a reakce na tekutinovou resuscitaci 

4) Základní ultrazvukové vyšetření hrudníku 

 detekce pneumotoraxu 

 detekce tekutiny v pohrudniční dutině a UZ navigovaná drenáž   

5) Ultrazvukové vyšetření trupu u závažných traumat a šokových stavů
2
  

 
1
 Algoritmy FATE/FEEL 

2
 Algoritmus FAST 

 

 

 



From: Ševčík Pavel, prof. MUDr. CSc. <pavel.sevcik@fno.cz>
To: "martin.balik@vfn.cz" <martin.balik@vfn.cz>, Cerny Vladimir 
<cernyvla1960@gmail.com>
Subject: MCQ test
Date: 14 Nov 2014 14:56:57 pm CET

Vážení přátelé,
níže přeposílám korespondenci. Mám prosbu, abyste o tom informovali 
výbor ČSIM (středečního jednání se nebudu moci zúčastnit) s tím, že 
záležitost projednáme na nejbližším jzasedání AK IM.
S přáním příjemného víkendu
Pavel Ševčík
 
 
pro: Judr. Janda Pavel, IPVZ
Vážený pane náměstku,
děkuji Vám za odpověď a doporučení projednat tuto záležitost v AK IM. 
Učiníme tak v nejbližším možném termínu.
S přáním příjemného prodlouženého víkendu
Pavel Ševčík

________________________________________
Od: JUDr. Janda Pavel [janda@ipvz.cz]
Odesláno: 14. listopadu 2014 10:49
Komu: Ševčík Pavel, prof. MUDr. CSc.
Kopie: vyuka@ipvz.cz
Předmět: RE: Dotaz - oob intenzivní medicína

Vážený pane profesore,

při posuzování Vašeho dotazu k uznatelnosti testu evropského MCQ testu 
za splnění podmínky úspěšného absolvování předatestačního testu, jehož 
zvládnutí je podmínkou k přistoupení k závěrečné zkoušce v oboru 
intenzivní medicína, jsem po konzultaci dospěl k názoru, že mezinárodní 
test MCQ tyto podmínky určitě naplňuje. IPVZ však není orgánem, v jehož 
kompetenci je taková rozhodnutí vydávat. Vzdělávací programy jsou 
schvalovány Ministerstvem zdravotnictví na návrh akreditačních komisí. 
Proto Vám navrhuji získat souhlas akreditační komise pro obor intenzivní 
medicína. Ze strany IPVZ považujte toto sdělení za doporučující, tedy 
uznat evropský test MCQ za splnění podmínky předatestačního testu.

S pozdravem



JUDr. Pavel Janda
náměstek pro výuku

Institut postgraduálního
vzdělávání ve zdravotnictví
Ruská 85
100 05 Praha 10
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