Výborová schůze ČSARIM, Praha 13.9.2011
Přítomni: Cvachovec, Chytra, Černý, Herold, Drábková, Šturma, Mixa, Kozlík, Ševčík,
Nalos, Dostál, Kasal, Novák, Adamus
Omluveni: Šrámek, Březina, Horáček
Hosté: Čáp (ČAS), Bláha, Somolová
Omluveni: Mrozek (ČLK)

1. Příprava XVIII. kongresu ČSARIM, Clarion, 6.- 8. 10. 2011
Somolová informovala výbor o aktuálním stavu příprav na kongres: celkem 554 účastníků ke
13.9.2011; očekávané příjmy z registrace jsou 758 850 Kč; ve čtvrtek 6.10. budou pouze 3
sympozia; kongresové noviny budou vycházet 6. a 7.10; v sále Meridian budou vystavovatelé
a zároveň zde bude probíhat výstava fotografií; společenský večer bude v Národním domě na
Vinohradech (sestry Havelkovy, taneční orchestr, střelnice, …). Výbor navrhl, aby na střelnici
byly lákavé terče, například obrázky členů výboru.
2. Informace organizačního výboru
Cvachovec za organizační výbor sdělil výboru informace týkající se XVIII. kongresu
ČSARIM.
Zahraniční hosté – Gombotz (A), Silvay, Reich, Samson (USA), Abela (MT), Kirov, Zamjatin
(RUS), Mythen (GB), Filipescu (RO), Onderčanin, Koutun, Trenkler (SK), Skarvan (CH)
- Organizace zahájení:
• Oslovení čestným prezidentem (Pokorný – připraveno).
• Ocenění publikací za loňský rok.
• Novinářská publikace – soutěž byla vyhlášena na tiskové konferenci v červnu 2011.
Do soutěže o Novinářskou cenu byly zaslány 2 příspěvky, z toho jeden nesplňuje
podmínky. Vítězem se stává Jana Tlapáková ze Zdravotnických novin s článkem
„Prof. K. Cvachovec: Nepodceňujme poanestetickou péči“.
• Křest knihy Praktická anestezie, autor Málek a kol, křest knihy Akutní intoxikace
v intenzivní medicíně, autoři Ševela, Ševčík a kol.
• Čestná uznání za akce, které proběhly (Herold, Nalos, Šplíchalová, dodatečné předání
diplomu Štrupplové). Šturma navrhuje změnit text na diplomu pro Šplíchalovou a
výbor se shoduje na textu: Za přínos oboru a dlouhodobou spolupráci.
• Čestná členství (Onderčanin, Bohuš, Slezáček).
• Opitzova medaile (Fessl).
• Vyhlášení soutěže o nejlepší sdělení na kongresu (anestézie, IM, sestry, poster) a
praktická sdělení – ocenění 10 000 Kč
Bylo odsouhlaseno, že prim. Slezáček bude mít prostor na vystavení svých obrazů, Škarvan
na vystavení kreseb a Ševčík na vystavení fotografií (sál Meridian). Šturma navrhuje udělat
výstavu prodejní. Zatím nebylo schváleno.
3. Informace vědeckého výboru
Šturma informoval výbor o programu kongresu v jednotlivých dnech. Černý měl dotaz k
Bloku studentů PGS. Šturma sdělil, že jsou pouze 3 a jsou do programu zařazeny. Do konce
týdne (do 18.9.2011) je možné připomínkovat program Šturmovi, poté bude finální verze
vyvěšena na web.
Šturma sdělil, že se nepodařilo sestavit samostatnou sekci s nelékařskými zdravotníky.

Guarant musí vytvořit a poslat každému přednášejícímu informaci, kdy a kde přednáší.
4. Informace paní Králové z Guarantu
Králová informovala výbor o následujících záležitostech:
1) Stav financí
Králová představila výboru aktuální stav financí.
Náklady: 1 179 040 Kč
Zbývající prostředky před zdaněním: 1 273 178 Kč
Mixa informoval, že u Purkyňky má ČSARIM přes 620 000 Kč.
2) Nový redakční systém webu ČSARIM
Králová sdělila, že je potřeba nechat převést web ČSARIM na nový redakční systém. Poté by
bylo možné vytvořit na stránkách sekci pro členy a uzamčení vybraných záložek.
Rozpočet na převod webu ČSARIM na nový redakční systém (Nabídka od Magic Ware)

Položka
1. Přechod na nový redakční systém –
příprava projektu, nastavení nového systému, přenesení grafiky, vytvoření stránek a sekcí,
vytvoření formulářů
2. Vytvoření sekce pro přihlášené,
omezení výpisu souborů nebo stránek, import uživatelů (počítáme se zasláním seznamu uživatelů
s hesly ve „vhodném“ formátu – XLS, CSV)
3. Překopírování dat –
odhadem 8 hodin + 2 hodiny na projektové řízení
CELKEM

cena bez
DPH
(odhad)

12 860 Kč

5 320 Kč
7 420 Kč
25 600 Kč

Cvachovec navrhuje peníze do nového redakčního systému investovat a výbor to schvaluje.
3) Archivace webových stránek národní knihovnou
Výbor souhlasil s archivací. Králová připraví smlouvu a Cvachovec ji podepíše.
4) Tisková konference – Bezpečnost pacienta je naší prioritou - červen 2011
Králová informovala výbor o výsledku tiskové konference, která se konala dne 29.6.2011
v hotelu Imperial. Oznámila, že další tisková konference bude v rámci XVIII. kongresu dne
6.10.2011 v 11 hodin. Za výbor se zúčastní Cvachovec, Šturma a Ševčík.
5) Linked-in
Králová představila projekt Linked-in a možnost registrovat ČSARIM do této databáze
profesionálních spiolečností. Černý se bude o projektu informovat a poté sdělí informace
výboru.
6) Newsletter ČSARIM
Králová navrhuje nahradit stávající Dopis členům elektronickým newsletterem. Výbor
odsouhlasil přechod na newsletter.
7) Nabídka pro partnery 2012
Králová navrhla výboru, že by bylo možné jako oživení nabídnout partnerům inzerci v již
zmiňovaném newsletteru.

8) Anketa na XVIII. kongresu ČSARIM
Účastníkům kongresu budou formou interview kladeny otázky. Dále bude na stánku
připravena schránka na názory. Výsledky ankety budou zveřejněny na webu.
Příklad otázek: Jaké výhody vám přináší členství v ČSARIM? Co byste chtěli zlepšit na
činnosti společnosti?
5. Další letošní akce
• Křivánkovy dny (Pardubice) – Fořtová.
• Anestézie a IM za mimořádných podmínek podmínek (Praha) – Ústřední vojenská
nemocnice.
• 7.česko - slovenský kongres dětské anestézie a IM (Brno) – Mixa pozval členy výboru na
kongres a informoval, že motivem bude sepse.
• ČSARIM převzala záštitu nad akcí III. konference portálu AKUTNE.CZ (listopad 2011).
• Výbor schválil záštitu konference portálu AKUTNE.CZ také na rok 2012 (listopad).
6. Odborná stanoviska ČSARIM
- „NPO“ – schválení
Cvachovec by byl rád, aby byla přijata poslední verze Doporučení pro omezování příjmu
tekutin (poslední verze je ze dne 27.8.2011).
- Ochrana očí
Cvachovec a Černý navrhli vytvoření materiálu Doporučení pro ochranu očí. Cvachovec je
toho názoru, že materiál o ochraně očí může jít do oponentury. Černý navrhuje ke zpracování
také další témata kromě ochrany očí, např. prevence poškození polohou během anestezie, atd.
Výbor se shoduje, že kvalita péče stojí především na takovýchto základních věcech. Je
důležité informovat zdravotníky například přes webové stránky.
7. Nominace
Cvachovec sdělil výboru informace o nominacích do WFSA Committees 2012 – 2016 a do
ESA Council 2012-2013.
- WFSA Committees 2012 – 2016 (deadline 30. 9. 2011) - výzva pro nominace do výborů
(permanentní a oborové výbory). Cvachovec by se přimlouval, aby ČSARIM tuto nabídku
využila a navrhuje dva kandidáty z výboru – Ševčík a Černý. Oba mají o nominaci zájem.
Zajímají se o tyto sekce – Ševčík: „Pain Relief“, Černý: „Safety and quality of Practice“.
- ESA Council 2012-2013 (deadline 15. 10. 2011) – Podmínky pro přihlášení jsou takové, že
člen ESA se přihlašuje sám a podporují ho 2 další členové. Výbor navrhl Adamuse a podpoří
ho Cvachovec a Černý.
8. Budoucí akce
Organizované
2012 – International Congress „Anesthesia for seniors“ , Praha 7. - 9. 6.2012 – Cvachovec by
byl rád, kdyby ČARIM akci podpořila. Výbor odsouhlasil.
2012 – XIX. Národní kongres, Hradec Králové
2013 – ESA Autumn Meeting se letos koná v Krakově. Cvachovec navrhuje ucházet se o tuto
akci v roce 2013. Výbor s tím souhlasí.
Zaštiťované
Ostrava, Kurz Sepse a MODS, 24. - 27.1.2012 – Žádost o záštitu výbor odsouhlasil.

Odřeknutí – V roce 2012 nebudou Anesteziologické dny Vysočiny z důvodu personálního
zajištění.
9. Informace předsedy výboru
Nabídka krátké přednášky od AIFP - Cvachovec navrhuje nabídnout jim formu editorialu v
časopisu. Výbor souhlasí.
Stanovisko ČNCHS k podávání kortikosteroidů u míšního traumatu – přišlo třetí stanovisko,
tentokrát od ČNS.
Žádost o záštitu na slavnostním udělení Ceny Celestýna Opitze 5. 12.2011 – výbor se dohodl,
že ČSARIM záštitu poskytne. Cvachovec se osobně zúčastní koncertu, na kterém bude cena
udělena.
10. Host: Dr. Bláha - „Expertní skupina pro porodnickou anestezii a analgezii při
ČSARIM (ESPAA)“ a Projekt OBAAMA-CZ
Bláha sdělil výboru informace o expertní skupině a o projektu. Snaží se o aktualizaci dění
v oboru porodnické anestezie v ČR. Hlavním cílem je připravovat materiály a podklady pro
ČSARIM. Není nutné, aby vznikla zvláštní sekce porodnické anestezie pod ČSARIM.
Současně vznikl projekt sledování porodnické anestezie a analgezie OBAAMA, jehož
hlavním iniciátorem je Dr. Štourač. Bláha všem členům výboru pošle testovací přístup do
projektu.
Výbor se vyjádřil, že ČSARIM určitě projekt podpoří. Dále je třeba zřetelným způsobem
informovat o tomto projektu, například na webových stránkách (informace bude přidána na
web do aktualit).
11. Různé – členové výboru
Mixa přednesl výboru žádost pořadatelů akce Pediatric Anesthesia. Žádají o vyvěšení
informace o akci na web ČSARIM. Výbor s vyvěšením souhlasí. Dále navrhuje sponzorský
dar ČSARIM pro vzdělání anesteziologa z rozvojového světa. Cvachovec je toho názoru, že
by bylo lepší nabídnout stipendium. Cesta, kterou by ČSARIM měla jít, jsou například
aktivity WFSA. Mixa sdělí vyjádření výboru pořadatelům akce.
Kozlík informoval o metodě chlazení pacientů. Přístroj i provoz jsou velmi drahé (30 až
35 000 Kč na jednoho pacienta). Firma, která přístroj dováží, požaduje, aby ČSARIM
požádala o kód. Výbor s tím nesouhlasí, je to záležitostí dané firmy.
12. Nadcházející výborová schůze
Příští schůze výboru bude ve středu 5. října 2011, od 17:00 hodin v Praze v hotelu Clarion.
Zapsala: Votavová
Kontrola: Ševčík

