Výborová schůze ČSARIM, Praha 1. 10. 2014
Přítomni: Cvachovec, Ševčík, Mixa, Drábková, Kozlík, Horáček, Kasal, Adamus, Šrámek,
Herold, Šturma, Dostál, Chytra, Čumlivski
Omluveni: Novák, Černý, Březina
Hosté: Málek, Mrozek, Králová (GI), Mrázová (GI), Somolová (GI)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. XXI. kongres ČSARIM v Olomouci, datum: 2.- 4.10. 2014
Organizační program:
-

Mrázová předala zprávu o stavu registrovaných a stavu partnerů a vystavovatelů

-

Adamus podal zprávu o průběhu zahájení, dále předal výboru technické detaily
celé akce

2. Zpráva o kongresu ESPA
-

Kongres byl velmi dobře ohodnocen

-

Cvachovec poděkoval Mixovi za velmi dobrou přípravu

3. Volby do předsednictva a RK ČLS
-

Výbor navrhl a schválil do představenstva za ČSARIM prof. Karla Cvachovce

-

Výbor navrhl a schválil do revizní komise ČLS doc. Jarmilu Drábkovou

4. Volby do výboru 2015-2018
-

Výbor navrhl a schválil volební komisy ve složení: Šturma, Kozlík, Dvořák

-

Korespondenční rozesílka proběhne do 28.10.2014

-

Bude vybráno 50 kandidátů do širšího výběru

-

do 7.11. 2014 bude uzávěrka kandidátů a 5.12.2014 proběhne výběr do výboru

5. Informace předsedy výboru
5.1. Salzburské semináře
- Cvachovec informoval výbor o konání akce
5.2. Novelizace vyhlášky 134 – 1998 Sb. – seznam zdravotních výkonů
- zprávu podal Kozlík

5.3. Informace od AIFP
- Cvachovec informoval výbor o pravidlech ve financování spojených s výdaji
lékařských aktivit – transparentní prezentace nákladů
5.4. Výběrové řízení - NIP Brno
- výbor navrhl a schválil delegáta za ČSARIM prof. Karla Cvachovce
6. Záštity
- 9. Křivánkovy dny, Pardubice – záštita udělena
- 28.-30.1.2015 – Colours of Sepsis, Ostrava – záštita udělena
- 17.4. 2015 – 3. Hirschův den, Olomouc – záštita udělena
7. Různé
- Herold informoval výbor o vydání dalších čísel časopisu č. 4 vyjde 15.10.2014 a č.5
vyjde 20.10.2014 – důvodem jsou časové prodlevy. Herold projevil nespokojenost se
stávajícím stavem s vydáváním časopisu.
- Společnost Cheiron požádala výbor o doporučení k akreditaci kurzu UPV, který bude
organizován školícím centrem společnosti Cheiron
- Ševčík informoval výbor o přípravě kurzu ve spolupráci s WFSA „Essential Pain
management“, který by se měl konat ve dnech 20.-22.4.2015 v Praze – prostor a
organizace bude blíže specifikována na příštím výboru ČSARIM

Zápis schválil: Ševčík

