Výborová schůze ČSARIM, 26.4.2010
Přítomni: Cvachovec, Ševčík, Šturma, Vyhlídalová, Chytra, Mixa, Černý, Dostál, Kozlík, Šturma,
Březina
Hosté: Cheníček, Mrozek, Truhlář (ERC)
Za Guarant: Králová, Somolová (kongres ČSARIM)
Omluveni: Drábková, Novák, Nalos
1. XVII. Národní kongres ČSARIM ve Zlíně, 9.-11.9.2010
- Somolová podala informaci o přípravách kongresu.
- ubytování: je zajištěna kapacita cca. 500
- výbor projevil zájem spolupracovat se sestrami v rámci společných témat
- společenské akce:
 večer v hale Novesta, pořádá ČSARIM ve spolupráci společnosti Braun
V rámci bude komponovaný program, bude pro členy zdarma (včetně konzumace)
 2. večer bude probíhat v hotelu Moskva (zajištěny 2 skupiny – bude hrazen účastníky
za poplatek 500 Kč)
- dramaturgie programu 1. večera: výbor preferuje tzv. „Hry bez hranic“ – týmové soutěže.
- výbor zamítnul formu individuální soutěže tz. Volbu MISS ČSARIM.
- schůze výboru bude zasedat dne 8.9.2010 v 17:00 hod. v hotelu Moskva.
- Šturma podat informaci o přípravách odborného programu poměr AP versus IP = 3:2
- řečníci jsou pozváni v dostatečném množství
- budou zajištěny doplňkové akce kongresu: zájezdy do okolních měst: Vizovice a Luhačovice.
- je třeba vyhlásit místo konání na rok 2011: Šturma dal návrh na konání kongresu v Praze, bude
diskutováno na příští schůzi výboru
2. Hospodaření společnosti
- Cvachovec informoval o hospodaření společnosti.
3. Žádost o záštitu na rok 2011
- 16.-18.11.2011 - ÚVN – Anestézie za mimořádných podmínek – žádost schválena
4. Vyhlášení oceněných publikací za rok 2009
- navrženy dvě ceny za ediční počin:
1) Robert Wagner: Kardioanestezie a perioperační péče v kardiochirurgii
2) Málek, Ševčík: Léčba bolesti
- Přijímají se návrhy na ocenění nejlepší práce v časopise s impakt faktorem (IF)
5. Česká rada pro resuscitaci
- byla registrována jako pobočka Evropské rady pro resuscitaci, která vznikla v r. 2004 a svou
činnost ukončila v roce 2009. Na konci roku 2009 bylo osloveno 5 aktivních členů, kteří byli
vyzváni znovu aktivovat činnost české pobočky. Tito členové mají snahu o obnovení činnosti české
pobočky ERC (European Resuscitation Council)
- návrh na přípravu přípravného výboru, výbor doporučil založit o.s.
Cvachovec by podal žádost u prezidenta ČLS JEP, zda tato společnost může splňovat podmínky pro
svou existenci a činnost a byla přínosná.
- výbor doporučil oslovit formou dopisu ostatní spolupracující lékařské společnosti.
- výbor ČSARIM byl požádán o podporu a spolupráci – výbor vyjádřil podporu

6. ČLK:
-

Iniciativa ČLK o vyjádření k tematice standardní a nadstadardní péče
výbor se bude vážně zabývat touto výzvou a členové výboru se zamyslí a k tematice brzy vyjádří
volbu konkrétní osoby anesteziologa, preferenčního termínu anestézie (a operace) a volbu
některých farmak (např. sugammadex)

7. Volby do výboru ČSARIM
- Cvachovec informoval výbor o možnosti klíče k volení:
- vyjádřil názor vyzvat členskou základnu k možnosti stát se členy (nikoli členem)
- oslovení by bylo zveřejněno formou AKTUALITY: „Volební rok“ na webových stránkách, kde
se budou VŠICHNI členové společnosti vyzívat ke spolupráci
- vytvořit šablonu pro zájemce, kteří se chtějí ve výboru angažovat, jaké mají zkušenosti a čím by
chtěli společnosti prospět.
8. WWW stránky ČSARIM
- žádost dát na web informaci o konání akce IV. sjezd České společnosti kardiovaskulární chirurgie
se bude konat v Domě kultury Metropol, České Budějovice, 4. - 5. listopadu 2010
9. Kontakt s veřejností
- nutno provést inovaci webu – vypsána soutěž o společnost (zajišťuje Guarant)
- organizace tiskové konference – 17.5.2010 na téma „Je anestézie (ne)bezpečná?“
účast: Cvachovec, Šturma, Mixa.
10. Diskuze
 Dopis členům
Ševčík vyzval k přípravě dopisu členům společnosti, v němž budou uvedeny aktivity ČSARIM
 E-maily – získat i pomocí webu
 Leták – poslat všem členům
 Noninvasive ventilation zažádal o definici výpočtu délky UPV.

Příští schůze výboru ČSARIM bude zasedat dne 8.6.2010 ve společnosti Guarant International

Zapsala: Králová
Viděl: Ševčík

