Výborová schůze ČSARIM, 22. května 2007, GUARANT
Přítomni: Cvachovec, Ševčík, Herold, Černý, Dostál, Březina, Marek, Mixa, Drábková,
Šturma, Novák, Nalos
Hosté: Cheníček, Somolová
Omluveni: Kozlík, Vyhlídalová, Chytra, Mach
1. Nadcházející národní kongres ČSARIM – reference o stavu příprav: Cvachovec, Černý.
Zvaní řečníci vyřešeni, zahraniční hosté – v případě potřeby bude proplacena letenka,
řečníci a členové výboru – bude hrazeno ubytování.
Škarvan, Drobnik, Van Aaken, Silvay – zahr. zvaní řečníci (prozatím)
Hess, Hanousek – zvaní řečníci
Celkem 32 sekcí – 128 možných přednášek.
Abstrakta – tištěná forma.
Drábková předložila žádost dr. Marečka (Česká rada pro resuscitaci) – zájem o
symposium v AJ: „Advance life support.“ Předáno Černému. Výbor konání tohoto
symposia nepodpořil.
Termín pro zaslání abstrakt byl prodloužen z původního termínu 30.5. do 30.6. Bude
zveřejněno na příslušných www stránkách.
Vyzvaná sdělení do konce července.
Cvachovec zařídí pozvání primátora a předsedy ČLS JEP.
Čestné členství bude uděleno: Van Aaken (předáno po příjezdu až ve čtvrtek odpol.)
Březina - Přednáška ke 100. výročí anestézie.
Časový návrh programu: 1,5 hodinové bloky s 30 minutami přestávky.
Společenský program:
Welcome cocktail – středa 19.9.
Společenský večer – čtvrtek 20.9., skupina Hibaj
Slavnostní zahájení, kdy proběhne také předání čest. členství a uznání – až v poledních
hodinách (větší přítomnost účastníků). Drábková uvede ocenění sester – budou oceněni pí
Vorlická a pí Stárková.
Výbor se shodl na novém ocenění s názvem Čestné uznání za celoživotní přínos oboru AR
– bude vytvořen graf. návrh.
Šturma - změna výše členských příspěvků – informovat členskou základnu (ověřit dle
stanov spol.)
Plenary session jednotlivých sekcí – druhý jednací den v poledne.
Pí Somolová ref. o stavu financí a počtu sponzorů kongresu: 1 generální, 7 hlavních,
celkem 36 firem vč. vystavovatelů. Celkem: 1 869 850 Kč + DPH.
Firemní symposium: Organon.
Na odpoledním setkání redakční rady bude také projednána možnost inzerce v časopise
Anesteziologie a intenzivní medicína.
2. Cvachovec – informuje o nadcházející schůzce vědecké rady ČLK, 28.5. – předsedové
oborových komisí. Hlavní téma jednání - postgraduální vzdělávání. Určeno 23 zákl.
oborů. AR – základní divergentní obor, předpokládající hodnocení v průběhu oboru. Bude
navazovat úprava vzdělávacího programu. Obory samy si určí návaznost jednotl. oborů.
Souhlasíme s návrhem na rozdělení oborů do dvou úrovní.

3. Cvachovec a Černý – jednání s představiteli VZP. Návrh - Základní představa fungování
„Center intenzívní medicíny (IM)“
Materiál k projednání výborem ČSARIM dne 22. 5. 2007 a výborem ČSIM dne 6. 6.2007
Definice : Centra IM jsou lůžková zdravotnická zařízení
- poskytující resuscitační a intenzívní péči na nejvyšší dostupné úrovni a ve
spolupráci více oborů,
- vytvářející odborné a lůžkové zázemí v daném regionu,
- soustřeďující nejnáročnější pacienty.
Zajištění: Plátci zdravotní péče zajistí úhradu péče v centrech IM včetně nákladných léků
(nad stanovený paušál).
Základní atributy centra:
- zdravotnické zařízení s úplným zázemím pro resuscitační a intenzívní péči
o ARO/KAR a další oborové JIP; případně integrovaný provoz IM
o trvale fungující biochemická laboratoř
o trvale fungující hematologická laboratoř
o mikrobiologie, imunologie
o trvale dostupné zobrazovací metody, nejméně angio, CT, MRI
o trvalá dostupnost konsiliárních odborníků i méně běžných
specializovaných služeb (zejména kardiologie /s možností
intervenčních výkonů/, cévní a hrudní chirurgie, neurochirurgie)
- definovaný region, určený ve spolupráci s orgány územní samosprávy
- v zařízení je akreditováno Traumacentrum a/nebo onkologické centrum
- akreditace vyššího typu pro uskutečňování vzdělávacích programů v oborech
Anesteziologie a resuscitace a Intenzívní medicína
- zdravotnické zařízení prokazatelně usiluje o udělení akreditace kvality či
certifikace
- spolupráce s Registrem intenzívní péče
- ochota podstoupit další audity kvality organizované plátci zdravotní péče a/či
státní zdravotní správy
Zatím první obecný návrh. Lze takto předběžně souhlasit.
4. Žádosti o záštitu ČSARIM pro rok 2008
Anesteziologické dny Vysočiny, říjen
9. anesteziologické dny – Homolka, listopad
3. česko-slovenské symposium dětské intenzivní medicíny a anestézie
Česko-slovenské symposium regionální anestezie – Kolín, květen 2008
Výbor rozhodl, že název „Kongres“ bude rezervován jen pro národní vrcholnou akci,
ostatní – vědecká konference, symposium.
5. Cvachovec – vzdělávání, organizátoři kongresu a akcí – obrátit se na ČLS JEP, která
zařídí akreditaci u ČLK.

6. Ševčík – EUNI (el. univerzita) – pod záštitou 1. LF UK v Praze a LF MU v Brně, vedoucí
projektu - dr. Vladimír Finsterle. Ševčík je garantem za obor anesteziologie a intenzivní
medicína. Více na: www.euni.cz
7. Cvachovec – předložil žádost MZ o odborníka pro zpracování znal. posudku pro Ústřední
znaleckou komisi pro případ pacientky ve FN Brno. Určen Šturma.
8. Cvachovec – předložil obdržené žádosti o sdílení kódů:
Ústav radiační onkologie – žádost o sdílení výkonu 78814. Odsouhlaseno.
Sekretářka ČLK (ambulance pro léčbu bolesti K. Vary) zaslala žádost o sdílení kódů –
78230 a 78060. Odsouhlaseno.
9. Cvachovec informuje o akci: 2. - 3. 7. 2007, hotel „Modrá Růže“, (Praha 1) International Symposium: Acute Lung Injury, Acute respiratory Distress Syndrome,
Pneumonias in Critical States
10. Finance:
Stav fondu JEP – 884 260 Kč.
Výsledek časopisu – 46 119 Kč za 1. čtvrtletí.
Guarant zašle písemně zprávu o stavu financí OS ČSARIM a informaci, kdy budou
dořešeny všechny partnerské smlouvy.
11. Nalos – informuje o právě ukončené akci: Česko-slovenský kongres regionální anestézie
v Milovech. Hodnocení - úspěšná akce, jak po odborné tak i společenské (sportovní
program) stránce. Zaměření: zobrazovací techniky. Vybraná sdělení budou přednesena i
na národním kongresu v Praze. Čumvliski sepíše hodnocení do časopisu. Další ročník se
uskuteční v Kolíně, 3. týden v květnu 2008.
12. Herold - 26.–28. 2. 2008 se uskuteční akce Umělá plicní ventilace. Spolupořádá ČSARIM.
13. Černý – změna počtu požadovaných výkonů. Revize textu – princip competence based.
14. Ševčík – předložil žádost prof. Roztočila z Gynekologicko-porodnické společnosti o
formální podporu kongresu „Baltic Congress on Transfusion Practice and Transfusion
Alternatives“, který by se mohl v roce 2008 pořádat v Praze. Odsouhlaseno.
15. Černý - je třeba definovat nový termín „podpory“ - pořádání, spolupořádání, záštita,
nově: „ve spolupráci s…“.
16. Marek a Herold – předložili návrh na odměnu publikované práce.

Příští schůze: 20.6. od 15 hod. v Praze – sídlo Guarantu.
Nutná účast pí Somolové a Rechlíkové.

