Zápis ze zasedání
Akreditační komise oboru Anesteziologie a intenzivní medicína
ze dne 8.3.2011 Ministerstvo zdravotnictví
Přítomni: abecedně, prof. MUDr. Karel Cvachovec, CSc., MBA, MUDr. Michal Horáček,
D.E.A.A., prof. MUDr. Jan Pachl, CSc., Mgr. Zbyněk Podhrázký, VO VZV/4, Mgr. Radka Stříbná,
tajemnice AK, MUDr. Pavel Hrubý, zástupce o.s. Mladí lékaři

Omluveni: prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D., FCCM, prim. MUDr. Jaromír Cheníček, doc.
MUDr. Eduard Kasal, CSc., prim. MUDr. Daniel Nalos, prof. MUDr. Pavel Ševčík, CSc., doc.
MUDr. Roman Zazula, Ph.D., Mgr. Vendula Pírková, ŘVZV

Program jednání:
1. Úvod
2. Návrh nového VP AIM
3. Posuzování jednotlivých žádostí o akreditaci v oboru:
a) 2 žádosti – nové
b) 1 žádost – určení typu pracoviště

Průběh jednání:
Ad 1)
Prof. MUDr. K. Cvachovec, CSc., MBA, omluvil nepřítomné členy a navrhl program dnešního
jednání.
Ad 2)
a) Prof. MUDr. K. Cvachovec, CSc., MBA, uvedl, že výuka školenců zařazených ve
specializační přípravě musí probíhat na kvalitních pracovištích, tzv. výukových pracovišť,
která jsou srovnatelná s výukovými pracovišti v zemích EU.
b) AK AIM podotkla, že ne všechna akreditovaná pracoviště jsou vhodná pro výuku a cílem
AK AIM je vybrat pouze kvalitní pracoviště, samozřejmostí je, že AP pro obor AIM bude
dostatek.

c) AK AIM uvedla, že nový návrh, který stanoví pouze 2 typy pracoviště, který již odpovídá
požadavkům na kvalitní pracoviště, která jsou vhodná pro výuku.
d) AK AIM navrhla změny ve stávajícím VP AIM:
– rozdělení AP na 2 typy
– určit max. délku pobytu na AP II. typu, a to 6 měsíců
– AK AIM doporučila uvést v návrhu nového VP AM možnost absolvovat
povinnou stáž v délce 6 měsíců (2 měsíce AIM, 2 měsíce chirurgie a 2
měsíce vnitřní lékařství) kdykoli během základního anesteziologického
kmene.
e) AK požádala MZ, aby vyzvalo akreditovaná pracoviště, která dosud nemají určen typ
pracoviště k doložení všech skutečností (bude provedeno po vydání nového VP AIM).
f) MZ požádalo AK AIM, aby při přípravě kompetencí pamatovala na to, že kompetence
budou výchozí pro určení činností v nové vyhlášce o činnostech lékařů, kterou MZ
připravuje.

Ad 3)

Všem členům AK AIM byla předložena vybraná data, která slouží k posouzení každé
z jednotlivých žádostí o udělení akreditace pro obor AIM. Celkem byly předloženy k posouzení
3 žádosti, které budou posuzovány na dalším řádném zasedání AK AIM, a to vzhledem ke
skutečnosti, že AK AIM se nesešla v dostatečném počtu a nebyla proto usnášeníschopná.

Výsledek posouzení jednotlivých žádostí členy AK AIM je uveden v tabulce č. 1.

Akreditace v oboru AIM byla doporučena na I. typ (celkem 0):

Akreditace v oboru AIM byla doporučena na II. typ (celkem 0):

Akreditace v oboru AIM byla zamítnuta (celkem 0):

Akreditace v oboru AIM bude znovu posouzena na dalším zasedání (celkem 2): Panochova
nemocnice Turnov s.r.o.; NEMOS SOKOLOV s.r.o.
Potvrzení a určení typu pracoviště pro již udělené akreditace dle nového VP AIM (celkem 1):
Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj
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Další zasedání akreditační komise se bude konat v roce 2011
Ministerstvo zdravotnictví
Zapsala: Mgr. R. Stříbná
Schválil: prof. MUDr. K. Cvachovec, CSc., MBA

