Výborová schůze ČSARIM, 13.1.2011
Přítomni: Cvachovec, Drábková, Chytra, Šrámek, Novák, Nalos, Mixa, Horáček, Březina, Dostál,
Herold, Šturma, Kozlík, Adamus, Čumlivski, Kasal
Hosté: Králová (Guarant)

1. Volby
MUDr. Kozlík informoval o výsledcích voleb z 5 volebních oblastí.
Předsedou společnosti byl v tajném hlasování 10 hlasy zvolen Cvachovec
Vědeckým sekretářem byl 10 hlasy zvolen Ševčík
1. místopředsedou byl 7 hlasy zvolen Herold
2. místopředsedou byl 7 hlasy zvolen Šturma
Pokladníkem byl 12 hlasy zvolen Mixa
Dle výsledků v těchto volbách byli do revizní komise navrţení tito kandidáti: Kasal,
Adamus, Čumlivski, kteří návrh přijali. Předsedou revizní komise byla zvolen Kasal.
2. XVII. kongres ČSARIM
Do 1.pol. února budou navrţeni členové organizačního výboru
Čestným prezidentem byl zvolen: prof. Pokorný (1. vítěz Ceny Celestýna Opitze)
Výkonným prezidentem kongresu byl zvolen: Cvachovec
Předsedou vědeckého výboru byl zvolen: Šturma
Předsedou organizačního výboru byl zvolen: Ševčík
3. Programové prohlášení
Cvachovec připraví návrh programového prohlášení nového výboru k diskuzi, finální verze
bude prezentována na webu společnosti
Názor ministra - atestace by měly zůstat v gesci MZ a ne lékařských fakult.
4. Jednání s pojišťovnami
VZP
1) Výbor Souhlasí se sdílením kódu zdravotního výkonu Hyperbaroxie (78841, 78843,
78845 Sazebníku). Musí poţádat příslušná odborná společnost.
2) Zdravotní výkon Neodkladná resuscitace začínají pojišťovny odmítat proplácet
s poukazem na neschválené sdílení pro většinu odborností. Předseda osloví odborné
společnosti a bude urychleně jednáno o sdílení..
3) Umělá plicní ventilace – neadekvátní interpretace kalkulačních listů, bude vytvořena 5 ti
členná komise k vypracování stanoviska v čele s Kozlíkem. Stanovisko bude posléze
prezentováno na webu. Jde zejména o definici UPV z hlediska obligatorní náplně
ošetřovacího dne.

5. Odborná společnost ČSARIM navrhuje, aby mohl anesteziolog vykonávat svoji činnost i
formou DOPP (dohoda o pracovní činnosti) nebo formou krátkodobého pracovního poměru.

6. Činnost akreditační komise
Ministr Heger vyţaduje činnost AK jak kontrolní tak výkonnou. – 76 akred.pracovišť.
Poţaduje změnit povinnou část kmene na 2 měsíce na interním odd., 2 měsíce na AIM, 2 měsíce na
chirurgii.Pobyt na akreditovaném pracovišti III. stupně (nejvyšší stupeň) v délce trvání ne déle neţ
půl roku.

7. Různé
Herold poţádal o editorial do časopisu
Za ČSARIM byl do ČRR nově delegován doc.Kasal
Nalos poţádal o podporu v organizování sonografických basic kurzů a zároveň pozval
výbor na konání Ţaludových dnů (nabídka zasedání výboru)
Herold poţádal o update webových stránek, zejména web stránky jednotlivých sekcí
8. Noví členové
Trenc, Olomouc
Vitovská, Praha
Křečková, Ústí nad Labem
Baláková, Brno
Kotulák, IKEM
Matulová, Opava
Hlaváček, VFN
Všichni byli výborem přijati

Zapsala: Králová
Kontrola: Šturma, za volby Kozlík
Příští schůze se bude konat 8.3.2011 ve 14 hod. v hotelu Clarion Praha

