Výborová schůze ČSARIM, 17.2.2009
Přítomni: Cvachovec, Ševčík, Černý, Šturma, Drábková, Herold, Novák, Nalos, Březina,
Chytra, Kozlík
Za revizní komisi: Málek
Host: Dittrich (pouze u bodu 1.), Cheníček, Mrozek, Kuta, Štěpánek
Za Guarant: Králová, Somolová

1. Finanční vyúčtování za rok 2008
- Králová spolu s panem Ditrichem – daňový poradce pro ČSARIM - informovala
výbor o finančním hospodařením za rok 2008.
- výbor souhlasil s výsledkem hospodaření
2. XIV. Žaludovy dny v Ústí nad Labem, 7.-8.4.2009
- výbor odsouhlasil příští konání schůze výboru v rámci Žaludových dnů a sice
dne 7.4.2009 v 15 hod. v prostorách hotelu Vladimír.
- ubytování výboru bude přeúčtováno na ČLS JEP
- bylo odsouhlaseno, aby byl 1. týden v březnu rozeslán program akce
3. III. Česko-slovenský kongres intenzivní medicíny, Hradec Králové, 13.-15.5.2009
- výbor se usnesl navrhnout čestná členství, která by byla udělována v rámci
kongresu
- stanovit přednášky
- ubytování výboru bude přeúčtováno na ČLS JEP
4. XVI. Kongres ČSARIM, České Budějovice, 1.-3.10.2009
- výbor byl seznámen s přípravnými fázemi kongresu
- Cvachovec navrhl vědecký výbor, který do konce dubna představí návrh na
program přednášek
Byli navrženi:
 Černý – intenzivní medicína
 Ševčík – bolest a porodnická část
 Klimovič – pediatrická sekce
 Šturma – anesteziologicko-resuscitační část
 Vyhlídalová – zdravotní sestry
- tento vědecký výbor připraví do konce února pracovní skupiny
- Ševčík nabídl možnost přednášky B-J. Kulberga z Holandska – nabídka přijata
- Nalos nabídl možnost 2 denního ultrazvukového kurzu – nabídka přijata
5. Satelitní kurz „Ultrazvukové vyšetření v intenzivní medicíně“
- bylo schváleno , aby byl satelitní kurz prezentován na stránkách ČSARIM
- Doc. MUDr. Martin Balík bude kontaktovat Guarant
6. Problémy s adresou vybor@csarim.cz
- adresa se chová jako SPAM, proto je nutná revize IT
- Králová slíbila konzultaci se specialistou přes IT v Guarantu a následné řešení
problému

7. Geriatrická anestézie
- byla navržena výše příspěvku na 150 EUR pro členy ČLS JEP
8. Dopis od člena České neonatologické společnosti ČLS JEP
- SÚKL nepovolil způsob používání oxidu uhličitého pro selektivní plicní vasolidaci
- Cvachovec navrh zvážit situaci, poradit se a poté vznést stanovisko
9. Pozvánka na mezinárodní konferenci: „Život po poranění mozku“
- 12.3. 9-17:00 hod. v Poslanecké sněmovně
- za ČSARIM byla navržena Drábková
10. Doporučené postupy k Zajištění dýchacích cest
- Černý předložil návrh ke zpracování a vznesl požadavek vypracovat
stanovisko výboru
1) Základní východiska
2) Plánované zajištění dýchacích cest
3) Neplánované zajištění dýchacích cest
11. Jednodenní chirurgie
- požadavky na minimální technické a věcné vybavení zdravotních zařízení a na
minimální personální zabezpečení zdravotních služeb
- k tomuto bodu budou zpracovány písemné připomínky
12. Rezidenční místa
- Šturma informoval výbor o situaci s myšlenkou a udělováním rezidenčních míst
13. Zprávy z pojišťovny
- Kozlík informoval výbor o novinkách
14. Časopis anesteziologie a intenzivní medicína
- Herold informoval výbor o možnosti digitalizace časopisu
15. Webové stránky
- Králová navrhla výboru aktualizaci a modernizaci webových stránek
- výbor souhlasil a nová verze bude představena na příští schůzi výboru

Příští schůze výboru ČSARIM se bude konat 7.4.2009 v 15:00 hod. v Ústí nad Labem,
hotel Vladimír.

Zapsala: Dita Králová

