Schůze výboru ČSARIM
23.3.2016

Omluveni:

Omluveni: prim. Herold, doc. Kasal, prof. Ševčík, doc. Chytra, doc. Michálek, MUDr. Málek
1. Kontrola zápisu – prof. Cvachovec, Jurčeková


ERAS schůzka na VZP prozatím neproběhla (je plánována na začátek měsíce dubna).



Zápis byl schválen.

2. Spolupráce s nelékaři – Mgr. Kupečková


Uvítání a představení paní Mgr. Kupečkové a MUDr. Hockové.



Návrh spolupráce ve dvou oblastech:



o

odborná spolupráce na tvorbě protokolu, podle kterého by mohly sestry pracovat

o

sesterské/nelékařské sekce na kongresech ČSARIM (odborné zaštítění)

Kontaktní osobou je Mgr. Kupečková. Budou naplánována společná setkání ohledně
spolupráce ČAS/ČSARIM a s prof. Černým ohledně programu kongresu ČSARIM.

3. Představení nového šéfredaktora časopisu Anesteziologie a intenzívní medicína – prof. Cvachovec
a. shrnutí krizového managementu po abdikaci bývalého šéfredaktora – prof. Černý


Prof. Cvachovec poděkoval za krizové vedení časopisu prof. Černému.



Prof. Černý informoval, že byla vydána již dvě čísla časopisu, v přípravě je třetí vydání.

b. dořešení zbývajících problémů – prof. Černý, prof. Cvachovec


Prof. Cvachovec představil nového šéfredaktora časopisu – prof. Adamuse.



Návrh prof. Cvachovce na posílení role zástupců šéfredaktora a následující strukturu:
o

Prof. Adamus – šéfredaktor

o

Prof. Černý, doc. Málek – zástupce šéfredaktora

Výbor návrh přijal.

c. vize do budoucna a personálmí zajištění AIM – šéfredaktor


Prof. Adamus představil hlavní vize do budoucna. Hlavní problematika se týká podoby
časopisu (elektronická či tištěná) a volby sekčních editorů.



Prof. Cvachovec navrhuje, aby byly připraveny dva editorialy – prof. Adamus z funkce
nového šéfredaktora a prof. Cvachovce ve spolupráci s prof. Černým.



Články z časopisu jsou zahrnuty do databáze Thomson reuters SCI (je možné je využít
k citaci, nicméně nemají impal faktor). Prof. Adamus kontaktuje agenturu Thomson
reuters a zjistí podrobnosti.

4. Nenaplněné priority oboru – 24.3. 2016, Lékařský dům


Prof. Cvachovec představil druhý ročník setkání, které se bude konat 24.3.2016.



Přihlášeno je okolo 40 primářů a představitelů nemocnic.



Program je složen z dvou témat:
10:00-12:00 otázky vzdělávání – prof. Černý
12:00-13:00 oběd
13:00-15:00 spolupráce s nelékaři – doc. Drábková



Jurčeková zajistila techniku a občerstvení v Lékařském domě ČLS JEP.

5. Příprava XXIII. kongresu ČSARIM, Praha 6.-8. 10. Clarion – prof. Cvachovec
a. záštity – ministr, předseda ZV PSP ČR, primátorka, rektor UK (prof. Cvachovec)
Prof. Cvachovec požádá o výše uvedené záštity.
i. pro děkany – studenti LF zdarma (prof. Cvachovec)
Prof. Cvachovec osloví děkany s informací, že studenti mají program na odborný
program registraci zdarma (na základě ISIC karty nebo indexu).
ii. ocenění – viz zápis, Lemonova přednáška, Osobnost oboru, další návrhy
Ve čtvrtek dopoledne budou udělena ocenění
1. Opitzova mediale – MUDr. Ivan Herold
2. čestné členství ČSARIM: doc. Ladislav Hess
3. ocenění: doc. Michálek, prim. Stříteský, MUDr. Mixa, MUDr. Jurenka
Výbor schválil návrhy na Optizovu medaili, čestné členství a ocenění.
4. Lemonova přednáška – MUDr. Rusínová
Paní doktorka přijala pozvání. Prof. Cvachovec se s paní MUDr. Rusínovou
spojí s bližšími informacemi
5. osobnost oboru: prim. Fořtová vs. MUDr. Bocek vs. MUDr. Rogozov

Diskuze výboru ohledně vhodnosti kandidátů.
Prof. Cvachovec navrhuje držet se odborných znalostí osobnosti.

Výbor hlasoval o osobnosti oboru následovně:
1. kolo PRO
Fořtová – 1
Bocek – 3
Rogovoz – 8
2. kolo PRO
Bocek – 4
Rogovoz – 7
Výbor zvolil MUDr. Rogozova. Prof. Černý s ním spojí s bližšími informacemi.

b. zpráva VV – prof. Černý


Prof. Černý informoval o tom, že VV byl ustanoven.



Poměr lékařských a nelékařských přednášek – výsledný poměr bude ustanoven
s paní Mgr. Kupečkovou.



Návrh zahraničních přednášejících – Knape, Bobek, Silvay



Další návrh na zahraniční řečníky – prof. Skarvan, Zeev Goldig



Somolová připraví kalkulaci na zahraniční řečníky (registrace, ubytování, social
events) pro rozhodnutí o jejich finálním počtu



Výbor schválil jednodenní ultrazvukový kurz.



Návrh aplikace kongresu ČSARIM (program, info během kongresu) pro smart
phones – prof. Černý osloví firmy, Somolová informuje o existenci podobné aplikaci
u Guarantu – dodá informaci prof. Černému, výbor schvaluje částku 50 000 Kč pro
vytvoření aplikace

c. zpráva OV – prof. Cvachovec, Somolová


Představení konferenčních prostor



Registrace bude spuštěna začátkem měsíce dubna



Představení předběžného programu



Registrační poplatky zvýšeny o 100 Kč, do formuláře bude přidána položka student
ZDARMA



Ceny za publikační činnost budou uděleny na kongrese – budou hrazeny ze
společnosti ČSARIM



Soutěž o nejlepší fotografie, vítězné budou zveřejněny na www.csarim.cz



Somolová připraví návrh na propagační video.



Návrh na ocenění nejlepších testů (kmenový a atestační test) – zdarma registrace,
diplom

6. Příprava Anaesthesia Village, ESA, Londýn 28.-30. 5. – prof. Černý, Jurčeková, prof. Cvachovec


Prezentace společnosti na ESA – prof. Cvachovec, Jurčeková



Jurčeková připraví poster, případné doplnění podkladů – prof. Cvachovec, prof. Černý



Jurčeková připraví propagační materiály

7. Prezentace a příprava na WCA2020 – prof. Cvachovec, Tesaříková
a. prezentace a stánek na WCA 2016 v Hong Kongu


Vizuální prezentace České republiky, grafická skládačka – osobnosti ČR (hudba,
sport, anestezie).

b. změna místa konání v Praze


KCP pořád nerozhodlo o rekonstrukci prostor.



Kongres se bude konat na výstavišti v Letňanech.

c. fáze přípravy

8. Problematika webu ČSARIM – Jurčeková


Jurčeková připraví návrh nových webových stránek včetně upravené grafiky.

9. Úhrada užití UZ v oboru – prof. Černý


ČSARIM již zažádal, nicméně nedostal žádnou odpověď.



Doc. Balík předá připravené materiály prof. Cvachovcovi, který je pošle na ministerstvo.

10. Různé – členové výboru


Žádost na vznik sekce pro zajištění dýchacích cest ČSARIM. Doc. Michálek je představitelem
sekce. Výbor souhlasil se vznikem sekce.



Žádost Mojžíšové o podporu pracovní skupiny paliativní péče. Výbor souhlasil se vznikem
pracovní skupiny. Prof. Cvachovec bude Mojžíšovou kontaktovat.



MUDr. Štourač požádal ČSARIM o záštitu 9. konference AKUTNĚ.CZ, 25.11.2016 –
udělena záštita výboru



Kontinuální eliminační metody u pacientů v IP – 6.5.2016 akce Aeskulap akademie –
udělena záštita výboru



Prof. Cvachovec informoval o financích ČSARIM
ČSARIM ČLS JEP 247 945 Kč
ČSARIM z.s. 1 242 000 Kč



Žádosti o členství
Jméno
MUDr. Tomáš Jekielek
MUDr. Jan Štěpáník
MUDr. Josef Krištof
MUDr. Kristýna Petková
MUDr. Martina Migrová

Pracoviště
Nemocnice Písek a.s.
KARIM FN Plzeň
FN Plzeň
NPK Pardubická nemocnice
Nemocnice Nový Jičín

Výbor schválil žádosti o členství.


Hlavní sponzoři ČSARIM mají možnost využít záštity společnosti nad akcí, kterou výbor
schválí.



Prof. Černý koordinuje studii na zjištění výskytu zástavy oběhu v nemocnicích, výbor souhlasí
s využitím mailingu členům ČSARIM .




Dr. Štourač podrobně referoval o průběhu zpracování dat studie OBAAMA-INT a o
plánovaných publikačních výstupech. Výbor vzal jeho zprávu na vědomí.
MUDr. Mixa požaduje, aby byly cestovní příkazy hrazeny z účtu ČSARIM z.s.. Žádosti MUDr.
Mixovi k proplacení.



MUDr. Mixa připraví anketu o novorozenecké anestezii a využije mailing na členy a primáře.



Jurčeková osloví nemocnice, aby jí zaslali aktuální informace o jejich vedení a hlásili jí
případné změny.

