Schůze výboru ČSARIM
18. 10. 2017 od 11:00
Omluveni: Černý, Michálek, Mixa, Nalos, Kasal
Kontrola zápisu z minulé schůze

1)

•

Cvachovec oznámil, že dr. Roger Goucke, předseda Pain Relief
Committee WFSA, informoval, že anglický překlad publikace Málek J,
Ševčík P a kol. Léčba pooperační bolesti shledává velmi přínosným a
zažádal českou stranu o souhlas se zveřejněním knihy na webu WFSA.
Monografie bude pro WFSA sloužit jako referenční publikace o
pooperační bolesti. Ševčík poděkoval prof. Cvachovcovi a výboru
ČSARIM za finanční podporu překladu knihy.

•

Finanční situace ČSARIM
ČSARIM ČLS JEP

789 561,53 Kč

ČSARIM z.s.

682 855,45 Kč

Celkem

1 472 416,9 Kč

XXIV. kongres ČSARIM (Tesaříková, Štourač, Černý, Cvachovec)

2)
•

Zpráva Organizačního výboru
o Štourač konstatoval, že vše proběhlo v pořádku a poděkoval
Tesaříkové a týmu z Guarantu za organizaci.
o Dostál zdůraznil, že prostory BVV byly vhodnější než prostory
hotelové prostory Clarion hotelu v Praze. Navrhl možnost organizace
kongresu ČSARIM vždy v Brně na BVV. Tato možnost bude na
následujících výborech diskutována (rok 2018 je již daný).
o Štourač informoval, že prostory BVV jsou předběžně zamluveny na
rok 2019 (říjen).

•

Zpráva Vědeckého výboru
o Shrnutí ankety kongresu – 164 respondentů, malý počet účastníků
zaregistrovaných jako členové ČSARIM (na základě ankety pouze

35%) – výbor ČSARIM by měl tuto skutečnost reflektovat. Celkově
kladné hodnocení, výsledky ankety (včetně komentářů) budou
zveřejněny ve Zpravodaji
Informace z jednání o úhradě ECMO a další (Balík)

3)

o Kardiochirurgický kód 55227 (mimotělní oběh) byl na MZ ČR
schválen jako sdílený kód pro obory Kardiovaskulární chirurgie a
Anesteziologie a intenzivní medicína.
Situace časopisu AIM (Adamus)

4)
•

Adamus apeluje na zasílání původních prací. Abstrakta z kongresu ČSARIM
2017 budou otištěna z čísle 1/2018, Adamus poděkoval výboru za spolupráci
na editaci lékařských abstrakt.

•

Autorovi nejlepšího sdělení na kongrese ČSARIM bude částka 10 000 Kč
vyplacena po udělení ocenění. Vyplacení dalších 10 000 Kč je podmíněno
přijetím článku do AIM.

•

Návrh zásad/pravidel pro publikování abstrakt přijatých na kongres ČSARIM
v časopise Anesteziologie a intenzivní medicína (AIM):
o Přijetí abstrakta na kongres ČSARIM nezakládá právo na jeho otištění
v časopise AIM.
o Abstrakta vhodná k publikaci navrhuje redakční radě časopisu vědecký
výbor kongresu.
o Přijetí abstraktu k otištění a rozsahu úprav rozhoduje vedoucí redaktor
časopisu AIM nebo jím pověřená osoba.
o Pravidla se týkají abstrakt lékařů i NLZP.

•

Finanční situace
o Propad inzerce o 75 % zapříčinil finanční problémy časopisu. Adamus
prezentoval možná řešení, jak finanční situaci časopisu vyřešit
(navýšení ceny předplatného, pouze online verze, případně zahrnutí do
členského poplatku, zavedení publikačního poplatku, atd.) Ševčík
podpořil možnost publikačního poplatku za práce, které byly
podpořeny grantem. Další možnost je oslovit firmy s žádostí o podporu
časopisu pomocí edukačních grantů.
o Výbor diskutoval předložené možnosti, odborná společnost případnou
ztrátu uhradí ze svých prostředků.

o Cvachovec otevřel otázku finanční odměny za publikační činnost
(ceny ČSARIM) a navrhl snížit finanční odměnu z 20 000 Kč na
10 000 Kč.
5)

Stanovisko k pojmu "vitální indikace" - návrh (Cvachovec)
•

Cvachovec upozornil, že stanovisko je zaměřeno na edukaci členů
ČSARIM. Pojem „vitální indikace“ nebude používán, vzhledem k tomu,
že nemá oporu v zákoně.

•

Cvachovec zajistí rozeslání stanoviska členům ČSARIM včetně
stanoviska MUDr. Macha. Stanovisko ČSARIM i souhlasné stanovisko
JUDr. Macha budou rovněž publikována v časopise AIM.

6)

Přednáškové turné na Slovensku (předoperační vyšetření – pro praktiky)

7)

Záštita

8)

•

Colours of Sepsis 2018 – záštita udělena

•

Hoderův den – záštita udělena

CCTAN (materiál zaslal Černý)
•

9)

Výbor vzal aktivitu a její strukturu na vědomí.

Projekt Czech Anesthesia Days (materiál zaslal Černý)
•

Štourač referoval stav příprav, doc. Dušek navrhl využití svého systému ke
sběru dat. Možnost zapojení všech nemocnic.

•

Veškeré anesteziologické úkony bude za oddělení do systému zadávat
jeden koordinátor.

•
10)

Termín pro doplnění struktury dotazníku je do 31.10.2017.

Zásady bezpečné anesteziologické péče – finální stanovisko výboru (materiál
zaslal Černý)
•

Výbor prezentoval své výhrady/doplnění k předloženému doporučení.
Horáček s Černým zapracují výhrady/doplnění do doporučení a předloží
jej na další výborové schůzi.

11)

Syntetické koloidy v České republice – předběžná informace (materiál zaslal
Černý)
•

12)

326 respondentů, odpovědi budou zpracovány.

Stav předatestační přípravy v oboru AIM – předběžná informace (výsledky
zaslal Černý)

•

39 respondentů, 2/3 vidí jako problematiku nedostatku času ke studiu
v rámci pracovní doby.

13)

Informovaný souhlas (na výbor se obrátila dr. Pařízková Černá)
•

Většina pacientů si není vědoma, že informovaný souhlas není pouze
podpis dokumentu pacientem, ale především předcházející rozhovor
s lékařem.

•
14)

Šturma, Štourač a Mach připraví dokument o informovaném souhlasu.

Sponzoring ČSARIM
•

Jurčeková prezentovala novou nabídku pro sponzory ČSARIM, kde došlo
k propojení podpory asociace a kongresu v jednu nabídku. Dále
informovala o změně kontaktní osoby za sponzoring ČSARIM, která bude
úzce spolupracovat s Jurčekovou (Martin Rouček, telefonní kontakt
777 151 395).

•

Cvachovec informoval o připomínkách sponzorů na setkání se sponzory,
kteří apelují na spojení kongresů ČSARIM a ČSIM. Toto sloučení
ČSARIM podporuje, nicméně je potřeba konsensu s ČSIM.

15)

16)

Schválení nových členů
•

MUDr. Šimeček Vladimír

•

MUDr. Vrabcová Dobromila

•

MUDr. Omar Mohamedová Simona

•

MUDr. Pagáčová Ingrid

•

MUDr. Šatková Michaela

•

MUDr. Indrová Veronika

Různé
•

Drábková - ČRR na své výborové schůzi informovala, že budou pořádat
volby, nominace členů do výboru ČRR za ČSARIM.

•

Ševčík - Dostálovy dny v Ostravě: v roce 2018 se bude konat již 25. ročník,
pořadatelé osloví ČSARIM se žádostí o spolupráci a udělení záštity.

