Výborová schůze ČSARIM, Praha 14. 2. 2012
Přítomni: Cvachovec, Mixa, Březina, Drábková, Horáček, Černý, Dostál, Ševčík, Herold,
Adamus, Šturma
Omluveni: Nalos, Šrámek, Chytra, Novák, Kozlík, (Kasal, Čumlivski)
Hosté: Mrozek (ČLK), Somolová (Guarant)
Omluveni: Čáp (ČAS)

1. Schválení přihlášek nových členů (11+2) – Cvachovec
Dvě z přihlášených jsou sestry. Přihlášky byly výborem schváleny.

2. Kontrola zápisu ze schůze 5. 12. 2011 – Cvachovec
Bod č.1 v zápise ze schůze 5.12.2011 – „Zásady bezpečné anesteziologické péče“ –
k dnešnímu dni schváleno. „Doporučení pro léčbu toxické reakce po podání lokálních
anestetik“ – k dnešnímu dni schváleno. Dokumenty budou vyvěšeny na webu.
Bod č.4.1. – Za ČSARIM pojedou na WFSA 3 delegáti (Cvachovec, Ševčík a Černý).
Bod č.6 – Vznesená námitka na počet lůžek na jednoho lékaře byla uplatněna → zůstává
1 lékař na 8 lůžek.
Bod č.9.4. – Členské karty ČLS – na kongrese v Hradci Králové by se mělo začít s distribucí
karet. Karta by byla členům vydávána při registraci.
Bod č.10.3. – Anketa z pražského kongresu – na názor jednoho ze členů společnosti, který
zní, že společnost by se měla více angažovat do odborné výuky, reaguje Cvachovec odpovědí,
že vzdělávání je na fakultách nikoliv na odborných společnostech (mimo to jsou 3 členové
výboru zastoupení ve sdružené oborové radě). Další názor, který z ankety vyplývá, je potřeba
lepší dostupnosti a většího množství Doporučených postupů. Černý vytvoří krátký text na web
a do newsletteru, ve kterém se vyzvou členové společnosti, aby se vyjádřili, v jaké oblasti jim
DP chybí.

3. Připravované akce pro 2012
a. ČSIM, Plzeň 30. 5. – 1. 6. – Černý

Zatím není nic nového.

b. „Anesthesia for Seniors“, Praha 7. – 9. 6. 2012 – Cvachovec, Horáček
Je již asi 40 vyzvaných řečníků. Volná sdělení budou ve formě posterů. Propagace
je široká – weby, v kalendáři na stránkách odborných společností, atd.
i. čestné členství ČLS JEP – Silvay (již je čestným členem ČSARIM)
ii. čestné členství ČSARIM – Reich, Roizen, Priebe
Navržená čestná členství byla schválena výborem.
c. XIX. Kongres ČSARIM, Hradec Králové 13. – 15. 9. 2012 – Černý, Somolová
Somolová informovala výbor, že jsou přislíbeni již 2 platinoví + 4 zlatí partneři,
registrace bude spuštěna 29. února, uzávěrka pro zaslání abstrakt je 30. května. Ve
středu 12. září je možnost worshopu nebo doprovodného programu.
Černý sdělil, že v rámci kongresu budou 4 kurzy (1 nebo 2 kurzy před kongresem
a další 2 během kongresu), volná sdělení a posterová sekce.
Kurzy:

EKG pro anesteziology
RTG pro anesteziology
UPV (pigs)
Ultrazvuk (human and pigs)

Nosnými bloky bude anestezie a intenzivní medicína. Černý představil jednotlivé
bloky/rámcová témata samostatných bloků. Dále navrhl obohatit kongres o up to
date přednášky z různých medicínských oborů, s nimiž spolupracujeme.
Cvachovec souhlasí, ale dodává, že není snadné někoho sehnat. Černý vyzval
výbor k eventuálnímu doplnění uvedeného návrhu, který přednesl. Čím více lidí se
bude aktivně účastnit, tím lépe. Cvachovec dodal, že společenský večer dne
13. září bude zahrnut v ceně registrace.

4. Kandidatura WCA 2020 – Cvachovec, Šašík
Ve spolupráci s Guarantem bylo splněno vše, co je pro kandidaturu potřeba. Byla odeslána
kandidatura ve formě Pdf prezentace. Uchazečů o pořádání WCA 2020 je několik – Londýn,
San Francisco, Auckland (Nový Zéland), Istanbul.
Pro informaci Cvachovec sdělil, že 85% zisku z akce jde na WFSA. Každý uchazeč představí
v 15 minutové prezentaci svou nabídku. Britové a Novozélanďané pořádají v Argentině
recepci. Bude se žádat Czechtourism o umožnění recepce také za ČR.

5. ESA Autumn Meeting 2012 – Cvachovec
Cvachovec zatím nebyl o přesném termínu informován (listopad). Za výbor (Černý) navrženy
4 body tzv. hot topics. Králová doplňuje, že termín akce je 9. – 10. listopadu 2012.

6. Informace o hospodaření – Cvachovec, Králová, Mixa
Loňský kongres skončil pro naši odbornou společnost v zisku 456 tisíc Kč (před zdaněním).
Mixa zaplatil členství ve WFSA za 955 členů společnosti.
Králová – Stav vyúčtování občanského sdružení za rok 2011 skončil v zisku 899 408 Kč (před
zdaněním).
Sponzoring 2012: Fresenius Kabi se rozhodl být generálním partnerem, celkem jsou tedy
4 generální partneři (Bbraun, MSD, Abbott a Fresenius Kabi).
Na vyžádání je přesný přehled nákladů u paní Králové. Přehled byl předán také Cvachovcovi
a pokladníkovi Mixovi.

7. Standard minimálního rozsahu předoperačního vyšetření, postup přípravy –
Cvachovec
Společnost byla oslovena praktickými lékaři ohledně ASA 1, ASA 2. Oslovení odborem
zdravotní péče k jednání s reprezentanty dalších odborností. Proběhlo jednání a bylo
dohodnuto, že praktici vytvoří koncept, kterým osloví operační obory – s termínem
k vyjádření do konce listopadu 2011. Cvachovec poskytl materiál Daniela Nalose (s jeho
souhlasem). Zatím se vyjádřili jen chirurgové s tím, že s tím nesouhlasí. Nikdo další se
doposud nevyjádřil.
Černý navrhuje, že by se mělo vyčkat na vyjádření operačních oborů a praktiků. Cvachovec
souhlasí a doplňuje, že by následně ČSARIM měla případně doplnit jejich vyjádření. Herold
se domnívá, že myšlenka vzešla od pojišťoven a dokument je napsán dost agresivně a není
proto divu, že se k němu nikdo nevyjadřuje. Cvachovec je toho názoru, že by neměl být
problém dohodnout se s praktickými lékaři. Cvachovec zkontaktuje Červeného, aby společně
zhodnotili situaci a pokusí se najít cestu k dalšímu postupu.

8. Doporučení ČSARIM k diskuzi a schválení výborem (checklist, ochrana očí) – Černý
2 doporučení – předanestetický checklist
– ochrana očí
Připomínky a doporučení zasílat do konce února e-mailem Černému. Na příštím výboru se
budou doporučení schvalovat.

9. Různé
a. Postup stanovení dg. smrti mozku – Cvachovec – Oslovení transplantační
společností. Nová verze již nepočítá s tím, že medicínská kritéria budou
stanovena zákonem, ale vyhláškou. Cvachovec se přihlásil ke spolupráci.
b. Leták na oslovení nových členů ČSARIM – Králová
Leták by se měl distribuovat v nemocnicích, případně vkládat do kongresových
materiálů. Bylo schváleno vytištění letáku.
c. Newsletter – Králová
Návrh rozesílat newsletter dvakrát do roka. Černý by navrhoval vetší počet,
například ČSIM má 4 + 1 vánoční. Po diskuzi, kdy bylo přihlédnuto k tomu, že
většina informací je na webu společnosti, je konečný návrh výboru, vydávat
newsletter 3 x ročně.
d. Fórum názorů na webu – Cvachovec, Králová
Na fóru jsou nové příspěvky týkající se například kompetencí sester
v anesteziologii. Cvachovec navrhuje zareagovat následovně: odkázat na
stanovisko výboru, které je v zápisu z 5. 12. 2011 a z něhož vyplývá, že
podávání anestezie je tradičně lékařská činnost. Cvachovec napíše tuto reakci
do fóra.
e. Stanovy ČLS JEP – Šturma
Došlo k formálním úpravám stanov ČLS JEP. Šturma zjistí, zda se změny
týkají ČSARIM. Cvachovec k tomu doplňuje, že novinkou je přidružené
členství.
f. Výběrové řízení na změnu vydavatele časopisu – Herold
V současné době časopis vydává Nakladatelské a tiskové středisko. Časopis
AIM je fungující a profitabilní. ČLS JEP udělala výběrové řízení na vydávání
časopisů. V tomto řízení bylo vybráno Nakladatelství Mladá fronta (vydává
například Zdravotnické noviny). Nakladatelství MF nabízí servis (tisk, inzerce)
s menšími náklady. Chtějí změnit design časopisů, měl by být stejný formát a
tipy písem všech časopisů ČLS JEP. Negarantují pokračování elektronické
verze, dříve či později zřejmě ale fungovat bude. Několika společnostmi již
byli zástupci nakladatelství odmítnuti. Je dohodnuto, že druhé číslo časopisu
AIM vyjde ještě ve stávajícím formátu. Ke změně má přejít za chodu počátkem
dubna.

g. Kultivace sazebníku – Mrozek
Jednání s Dr. Votočkem – kultivace sazebníku tzv.skládačka – jedná se
o chirurgické obory. Kozlík byl vybrán za ČSARIM, ale Dr. Votočkovi se
s ním zatím nepodařilo spojit.
h. Právní seminář – Mrozek
Dne 1. března 2012 pořádá právní komora právní seminář – přednášky
právníků. Nás se týkají 2 hlavní témata: nově souhlas obou rodičů k anestezii,
dříve vyslovené přání.
V naléhavých případech o tomto rozhoduje lékař.
i. Problematika domácích porodů – Mrozek
Na další radě se bude projednávat problematika domácích porodů. Výbor se
usnesl, že podpoří zvolené stanovisko.
j. Newsletter – Ševčík
Do 31. března prosí zasílat příspěvky do 1. newsletteru na e-mailovou adresu
Březiny, Dostála a Ševčíka. Do 30. dubna by měl být newsletter hotov.
k. ESPA 2012 v Itálii – Mixa
Prosí dát informaci na web a případně i do newsletteru. Odsouhlaseno
výborem.

10. Nadcházející výborová schůze
Příští schůze výboru se bude konat začátkem 5. dubna 2012 od 13 hod. v sídle Guarantu na
Opletalově ulici v Praze.

Zapsala: Votavová
Kontrola:

