Schůze výboru ČSARIM
14. 2. 2018 od 11:00
1) Informace o změně asociační manažerky – nově Ing. Tereza Kasková (737 717 123,
kaskova@associationhouse.cz), poděkování paní Michaele Jurčekové.
2) Uzavření agendy XXIV. Kongresu ČSARIM v Brně, akce zisková přes 500 000 Kč před uzávěrem
s rozdělením 1/3 ČLS, 1/3 Spol. ČSARIM, 1/3 k rozdělení jako odměny pro vědecký a organizační
výbor , členové výboru vyzváni k dodání zbývajících podkladů k proplacení odměny z kongresu
ĆSARIM 2017
3) Příprava XXV. Kongresu ĆSARIM Praha 3.-5.10. 2018
a. Upřesnění místa konání XXV. kongresu ČSARIM změna - Kongresové centrum Praha;
(Prague Congress Center)
b. důvod-neadekvátní nárůst cen v Clarionu
c. 1. podlaží, k dispozici 5 sálů, největší pro 400 účastníků, 2x 170 a 110 účastníků, 1 sál pro
nelékařské zdravotnické pracovníky 200, catering zajistěn, změna místa společenského večera
– Obecní dům. Další výhodou je dostupnost na MHD, informace o změně lokality bude
v dopise členům; logo kongresu 25 let ČSARIM
d. je nutno změnit grafiku (R.Somolová)
e. prof. Cvachovec napíše vyjádření pro členy společnosti, že změna je nutná, aby se nezvyšovaly
registrační poplatky
f. změny na webu provede nová asociační manažerka Tereza Kasková. Logo 25 let ĆSARIM
bude zvýrazněno na grafice
g. společenský večer se bude konat v Obecním domě
h. Zpráva vědeckého výboru (Černý)
i. Lemonova přednáška prim MUDr Ivan Herold, CSc
ii. Uznání za činnost v oboru doc. MUDr. Jiří Málek, CSc. a doc. MUDr. Martin Balík,
Ph.D., EDIC
iii. Čestné členství: MUDr. Pavel Kozlík , Čestné členství: prof. MUDr. Vladimír Černý,
Ph.D., FCCM
iv. Cena Cena F.C. Opitze: doc. MUDr. Milan Adamus, Ph.D., MBA a MUDr. Daniel
Nalos, CSc. .
v. Ocenění jsou stále otevřená, na příští schůzi mohou být navrženi další kandidáti.
Související aktivity: záštita primátorky, záštita rektora UK, info děkanům LF o
bezplatném přístupu mediků, medializace (Cvachovec, Somolová, Černý, Horáček).
vi. nutná medializace kongresu k novinářům dle databáze
4) Nejbližší odborná akce – Nenaplněné priority oboru 15.3. Lékařský dům, medializace akce; dvě
témata - Akreditované pracoviště ( - koordinátor Černý, účast Vymazal(akreditační komise), Mrozek
(ČLK), Klincová (zástupce mladých anesteziologů) , Problémy s anestézií dětí útlého věku (Mixa,
Štourač , chirurg ?)- název schválen ; mailing na členy společnosti
5) Informovaný souhlas (Šturma, Ćerný) – diskuse o rozsahu, stanovisko JUDr Macha, rozdíly v přístupu
ve Skandinavii a UK; debata o uvedení možnosti život ohrožující komplikace /smrti; ve vyhlášce není
uvedeno, co by měl souhlas obsahovat; je nutné vyžádat stanovisko ĆLK, po té bude upřesněno
stanovisko ĆSARIM
6) Návrh vyhlášky o zdravotnické dokumentaci (novelizave 98/2012) - zjednodušení dosavadní praxe –
info prof Cvachovec; členové výboru požádání o připomínky do rastru vyhlášky k 21.2.
7) Informace paní Jurčekové o výsledku testování elektronických voleb do výboru ČSARIM (
kladný výsledek); potvrzena volební komise Šturma, Kozlík, Dvořák?,); diskuse o přípravě, možnost
předvolební kampaně a prezentace kandidátů (Doc.Bláha);
a. Cvachovec připravil krátký úvod k volbám do newsletteru.
b. Jurčeková informovala o výsledku testovacích volbách, které jsou zabezpečené proti více
násobném hlasování, jež je tajné. Po dobu voleb lze pouze sledovat procento celkové volební
účasti, nikoliv průběžné výsledky. Ihned po skončení voleb je výsledek.
c. Členové výboru zhodnotili průběh voleb jako jednoduchý.

Je však třeba zajistit, aby všichni členové společnosti měli přístup k volbám. S tím je spojená
aktualizace emailové adresy u sekretariátu ČLS JEP. Samozřejmě je ještě možné některým
členům odeslat hlasovací lístek v tištěné podobě.
e. První kolo = vytvoření kandidátky o 50 členech.
f. Druhé kolo = vlastní volby 15 členů výboru + 3 členy do revizní komise
g. Pokud bude někdo zvolen do výboru i revizní komise, je třeba nechat na rozhodnutí kandidáta,
kterou pozici si vybral. Pokud se do 3 týdnů nerozhodne, bude vyškrtnut z obou.
h. Kampaň proběhne 3 měsíce až 1 týden před volbami. Inzerovat ve větší míře k tomu, aby
členové kandidovali.
i. K ověření platnosti emailu stačí kliknutí v cíleném mailingu (Bušková).
j. Časový harmonogram provedení - volební komise (Šturma, Kozlík, ?) Kozlík s Buškovou
připraví rámcový harmonogram voleb do příští schůze - termín, ověření adres, kampaň atd.
8) Situace v časopisu AIM (prof Adamus)
a. Odstraněn časový skluz , 19.2. jde do tisku číslo 1/2018,
b. Pravidla pro publikaci abstraktů z kongresu k dispozici org. výboru kongresu
c. Hodnocení nejlepšího volného sdělení – 10 000 Kč, do kterého termínu otisknout v časopise
AIM (?)
d. Návrh odměny za zpracování článku a jeho publikaci v AIM ( 10 000 Kč)
e. Adamu zajistí editorial,
f. Je připraven ediční plán pro konkrétní rubriky
g. Ekonomika- výsledek je předběžný ( finální číslo bude v polovině roku 2018) 180 000 před
zdaněním a odvody pro ĆLS JEP,
h. Americká společnost vyhodnotila jako nejlepší klinický článek práci Kosinová, Śtourač (
společnost uhradí Kosinové cestovné a ubytování na zahraniční cestu k prezentaci práce
9) Hospodaření za loňský rok - uzávěrka účtu u ĆLS JEP za rok není hotova- bude v polovině roku
10) Deadline pro kongresová abstrakta 30.6.2018
11) Informace předsedy výboru
• Vyšel česko-slovenský DP PP ŽOK, odměny z edukačního grantu 150 k, autorům i oponentům (celkem
17) k rozdělení 2/3, k dobru ČSARIM 1/3, v přípravě dětská verse ŽOK - Dr Zaoral
• Informace o Etickém kodexu CzechMed
• Skončila registrace isofluranu SUKLEM
• Zájem a kontakty s ESRA 2022 – angažmá naší OS?
• Aktivní je Prague Convention Bureau, které s ESRA komunikuje a chtějí kongres do Prahy,
projednávají workshopy s 1.LF. (Prof. Smetana). Bližší info (Cvachovec).
• V Praze bude mít ESRA Cadaver workshop Praha 28.-29.září 2018 – výbor informován o této akci.
Young Teaching Recognition Award a Travel Fellowships to Euroanaesthesia – info rozesláno členům.
ESA – všichni členové obdrželi informaci, na webu je uvedeno, jak zažádat.
• Gratulace, publikace Ševčík, Málek a spol. Postoperative pain management – je v
https://www.wfsahq.org/resources/virtual-library
• Ševčík připraví krátkou informaci pro zveřejnění na webu společnosti
12)Deadline pro přihlášky do soutěže o Počtovu (původní práce a kasuistiky) ,
Kalendovu, Keszlerovu a Dvořáčkovu cenu do 31.5.2018 ( Herold) ; ocenění a
20 000,- ; info na webu společnosti
13)prim Nalos – informace o Cadaver Worskhop (ESRA) v Praze (28.-29.9.2018).
31.5.-1.6. 2018 5.Žernosecký certifikovaný kurs
(organizátor prim Nalos a Dr Merjavy)
14)Různé
a. informace MUDr Mrozka o projektu Ukrajina (lékařiz Ukrajiny) a o projektu Filipíny ( nábor
sester) -- vyjádření nesouhlasu dopisem na MZČRS
b. Výběrová řízení na následnou péči – podnikatelská zařízení, nedostatečně zajištěná odbornost.
Kozlík – žádost o doporučující dopis k projektu z pohledu oboru (Michálek).
c. DP stran porodnické analgezie – výbor vzal na vědomí a poděkoval za zpracování.
d. Členství v ESA pro ostatní členy ČSARIM je zajištěno.
e. Ceny - pokyny dle loňského roku, termín konec května, odměny 4x20.000 Kč.
f. Současná PG medicína – tematicky hotová, 22 témat, názvy s kontaktními emaily předány MF,
termín konec května.
g. Sestry – v přípravě je program pro sestry na kongresu ČSARIM 2018, kapacita sálu 200 osob.
d.

15) Schválení nových členů:
Tereza Bartošová
Alena Bryndová
Hana Durdová
MUDr. Petr Faltus
MUDr. Ivan Fanta
MUDr. Petr Freml
Barbora Honesová
Iryna Kniha
Anna Klára Matějková
Petra Mazalová
Ondřej Mišovič
Barbora Pakostová
Barbora Sojková
Lucia Vlachovičová
Martina Volfová

Zapsal prim, MUDr. Ivan Herold, CSc.

