Schůze výboru ČSARIM
19. 1. 2016 od 10: 00 hodin

Přítomni: Adamus, Balík, Cvachovec, Černý, Dostál, Drábková, Herold, Horáček, Málek,
Michálek, Mixa, Nalos, Ševčík, Štourač, Šturma, Hmirák (sesterská sekce)
Omluveni: Chytra, Kasal, Kozlík
Hosti: Jurčeková (GUARANT), Králová (GUARANT), Mrozek (ČLK)
1. Kontrola zápisu
 Zápis byl přijat.
2. Poděkování Ditě Králové
 Rozloučení se s Ditou Královou a představení nové asociační manažerky Michaely
Jurčekové.
3. Příprava XXIII. kongresu ČSARIM, Praha, Clarion Congress Hotel, 6.-8. 10. 2016
Vědecký výbor
 Černý sestavil vědecký výbor ve složení Černý, Dostál, Škulec, Ševčík, Balik,
Štourac, Beneš, Říha, Cvachovec, Mach, Horáček, Hmirák.
Časový harmonogram
 Vědecký výbor připravil harmonogram (02/2016 časové bloky kongresu, 04/2016 rámcový program, 05/2016 - prefinal program, 06/2016 - final program) a pracuje na
odborném programu kongresu.
Společný program pro lékaře a NLZP
 Černý podpořil myšlenku společných bloků se sestrami. Samostatných sekcí by mělo
být méně.
 Hmirák pokazuje na to, že je u sester opomíjena technicko-vědecká stránka.
Navrhuje uspořádat pro sestry blok pod názvem „umělá plicní ventilace“, který by
vedli lékaři.
 Cvachovec také podpořil myšlenku společných sekcí. Upozornil však na to, že sestry
jsou partery a neměla by nastat situace, kdy lékaři učí sestry.

 Řečníci z řad sester mohou obohatit lékaře o jejich pohled na danou věc. Tato
myšlenka by mj. mohla zvýšit počet registrací na kongrese.
Návrh složení OV
 Organizační výbor kongresu ustanoven ve složení Cvachovec, Šturma, Horáček a
Michálek. Zejména kontrolní funkce v místě konání (Kongresový Clarion hotel
Ostrava).
Návrhy na ocenění:
 Medaile C. Opitze: Ivan Herold
 Diplom: Michálek, Stříteský, Mixa a Jurenka
 Čestná členství: výbor nominuje do příští schůze
 Lemonova přednáška: nominace bude probrána na další výborové schůzi
 Osobnost v oboru: nominace - Rogozov (Černý), Bocek (Ševčík), Fořtová
(Michálek), Rusínová (Šturma). Navrhovatelé osloví navrhované, zda souhlasí
s nominací.
4. Vyhlášení soutěže na ceny za 2015
 Počtova, Keszlerova, Dvořáčkova, Kalendova cena budou vyhlášeny v časopise,
newsletteru a prostřednictvím mailingu na členy (odpovědnost: Jurčeková, Ševčík,
Herold).
 Výbor rozhodne o udělení cen.
 Finanční odměna za každou jednotlivou cenu je 20 000 Kč.
5. Situace v časopise AIM
 Herold končí ve funkci šéfredaktora – velké poděkování od výboru ČSARIM.
 Poděkování Černému za prozatímní vedení časopisu.
 Výbor hledá nového šéfredaktora AIM (přednostně z řad výboru ČSARIM).
6. WFSA – nominace do WFSA Council – návrhy
 Chvachovec představil nutné požadavky k nominaci do exekutivy WFSA .
 Cvachovec navrhl Černého – výbor souhlasil (deadline nominace 29.2.2016).
 Ševčík znovu navržen za ČSARIM do Pain Relief Committee.
7. Příprava diskusního setkání „Nenaplněné priority oboru“
 Setkání se bude konat v Lékařském domě 24.3.2016.
 Program bude sestaven ze dvou témat:

1. Otázky vzdělávání: Černý – úvodní referát, Michálek, Horáček + panelová diskuze
s přítomnými
2. Spolupráce s NLZP (Drábková – úvodní referát, Štourač) + panelová diskuze
s přítomnými
 Ševčík se omlouvá kvůli zahraniční cestě.
 Návrh oslovit pracovníky FN Plzeň (odpovědnost: Cvachovec).
 Návrh pozvat k diskusi lékaře před atestací a těsně po atestaci.
 Černý zakomponuje pozvánku do připraveného anketního mailingu na členy.
 Jurčeková zajistí prostory, catering a propagaci (členové ČSARIM, primáři).
8. „Cardiac arrest centers“ – návrh kardiologů
 Výbor podpořil dokument (odpovědnost: Cvachovec).
9. Akreditace simulační výuky – Aesculap akademie


Cvachovec podporuje simulační výuku.

10. Specializační vzdělávání v oboru
 Černý navrhuje vytvořit pracovní skupinu ve složení Černý, Cvachovec, Horáček,
Michálek a připravit stanovisko/základní teze k problematice.
 Diskuze na téma výsledků atestací v r. 2015 – nízká kvalita, chybějící základní
orientovanost, kompetence lékaře.
 Výsledek diskuze se odrazí na příslušném setkání a bude podkladem pro formulaci
stanoviska výboru k dalšímu vzdělávání.
11. Ekonomická situace ČSARIM
 ČLS JEP 800 009 Kč
 Guarant 303 000 Kč + 120 500 Kč (zisk z kongresu)
12. Různé
 Informace o schůzce na VZP stran ERAS a jeho prosazování v ČR
Černý: Schůzka proběhne v únoru a bude se jí účastnit Černý a Cvachovec.
Na základě materiálu bude vybráno několik pracovišť pro pilotní projekt.
Ševčík: Pro pilotní projekt je potřeba partnery - konkrétní pracoviště operačních
oborů, které o problematiku mají zájem a mají ochotu se jí patřičně věnovat.
ČSARIM má zájem se zapojit, nicméně bude záležet na postoji partnerů z řad
operačních oborů.

 Názor, zda se NLZP se může podílet v nějaké míře na předanestetickém
vyšetření
Černý připravuje koncepční materiál. Výbor tuto problematiku bude dále diskutovat.
 Je možno formulovat minimální počty výkonů (anestezií) pro nejnižší dětské
věkové kategorie ?
Otázku otevřel Černý, diskuse Mixa + členové výboru
Výbor se shodl, že je vhodná centralizace u plánovaných operačních výkonů u
nejnižších dětských věkových kategorií (specializované pracoviště).
13. Přijetí nových členů
 Výbor schválil žádosti níže:
MUDr. Marie Skálová
MUDr. Jaroslav Míček
MUDr. Jan Gretz
MUDr. Soňa Vachtlová
MUDr. Lukáš Růžek

