Výborová schůze ČSARIM, 26.5.2009
Přítomni: Cvachovec, Ševčík, Vyhlídalová, Nalos, Kozlík, Chytra, Šturma, Březina, Mixa, Herold
Hosté: Mrozek, Kuta
Za Guarant: Králová, Somolová (kongres ČSARIM)
Omluveni: Černý, Málek, Cheníček, Drábková

1. Kontrola zápisu
- Ad 2) Výborem bylo potvrzeno, že obor dětské anestézie na kongresu ČSARIM v Českých Budějovicích bude zastupovat Dr. Mixa
- Ad 3) Byly přijaty „Doporučené postupy k zajištění dýchacích cest“
- Ad 4) Doporučené postupy – připomínky
K bodu a) – žádná připomínka
K ostatním bodům byly připomínky zapracovány a k 26.5. přijaty
- Ad 5) Počtova cena – bude vyřešena do 30.6. 2009
2. XVI. Kongres ČSARIM, České Budějovice, 1.-3.10.2009
- Kuta informoval výbor o aktuální situaci a průběhu příprav
- aktuální počet přihlášených je 104, očekávaný počet je 800 až 900 účastníků
- přihlášených firem je 30, tz. stále je k dispozici prostor pro 12 – 15 společností
- výbor navrhl a schválil, aby ubytování výboru na kongresu bylo hrazeno ČLS JEP
- bylo domluveno, že technické vybavení zajistí společnost Guarant Int.
- odborný program - tabulka bude poslána členům výboru
- kongres ČSARIM má velký ohlas u představitelů města a obyvatelů ČB
- bylo potvrzeno, že předskokanem workshopu bude kurz ECHO
- pro zahraniční hosty bude zajištěn minibus - zajistí Somolová
- Ševčík projevil zájem o prostor pro workshop, schváleno, ale v prostorách nemocnice
3. Záštity na 2010
- Plicní ventilace – ANO
- XIV. Minářovy dny - ANO
4. Kongres ČSARIM 2010
- předložena nabídka organizovat kongres v Praze nebo v Karlových Varech
- podán další návrh – Zlín (Somolová prověří možnost prostor)
5. Prosba z University Medical Centre Utrecht z Nizozemí
- bude vypracována celosvětová studie na základě podkladů z kvízu
- univerzita prosí o podporu a vyplnění dotazníku na www.ecgtrial.nl\servey
- odkaz s prosbou o vyplnění dotazníku dát na web ČSARIM do aktualit
6. ESA – semináře v členských zemích
- Cvachovec informoval výbor, že zástupci ESA z Polska a Maďarska projevili zájem o
vytvoření skupiny, která by pořádala kurzy v členských zemích ESA - Resource for
Clinical Anaesthelogists
- Podmínkou by bylo, aby každá země tento kurz financovala cca. 22.000 EUR
- Výbor souhlasil s podporou, ale nesouhlasí, aby brala zodpovědnost za náklady spojené
s tímto seminářem

7. Konsenzuální stanovisko o poskytování paliativní péče u nemocných s nezvaným selhání
orgánu
- k vypracování byl osloven Dr. Mach
- výbory ČSARIM a ČSIM doporučují drobné změny v pojmech, velmi kladně hodnotí formu textu
8. Změna kódu „Tracheální intubace“– mění se na „Zajištění dýchacích cest při anestézii“
- tímto kódem se bude vykazovat zavedení intubační rourky nebo laryngální masky
- schváleno na MZ, platnost pravděpodobně od 1.1.2010.
9. WFSICCM – Word Federation Society of Intensive Care and Critical Medicine
- sekretář upozornil ČSARIM na nezaplacené příspěvky
- výbor rozhodne, zda chce stále být členem
10. Inzerát nabízející pracovní pozice v Irsku
- Dr. Michálek oslovil společnost s prosbou o uveřejnění inzerátu na web společnosti
- tato služba je zpoplatněna, tudíž bude Dr. Michálek informován o ceně
11. Onkochirurgická sekce
- Ševčík referoval o pracovním materiálu onkochirurgické sekce na téma proplacení výkonu
formou tzv. balíčku, v nichž je zakalkulována cena anestézie
- dosud nebyl nikdo z členů výboru v této věci osloven
- Cvachovec se obrátí na předsedu chirurgické společnosti prof. Rysku
12. Dotazy na výbor ČSARIM:
- proč se musí žádat o odbornou způsobilost? Odpověď prof. Cvachovce: nemusí, je třeba jasně
formulovat právní stanovisko
13. Zprávy z České lékařské komory - prezentovány Dr. Mrožkem – viceprezidentem ČLK
- o akreditaci na Mgr. studium požádala ostravská fakulta
- 27.5. proběhne setkání představitelů ČLK s MZ ČR
- na základě personálních standardů na jednotlivých klinikách bude možnost získat ocenění:
Nemocnice 21.století
14. Časopis
- bylo uzavřeno vyúčtování za rok 2008 – zisk 133.000 Kč
15. Registr intenzivní péče v r. 2009
- Chytra oslovil výbor s prosbou, zda zveřejnit stav registru intenzivní péče v r. 2009 na kongresu
ČSARIM -výbor souhlasil
16. Tisková konference
- Králová navrhla výboru uspořádat tiskovou konferenci – výbor souhlasil a uvítal možnost
prezentovat téma bezpečnosti anestézie

Příští schůze výboru ČSARIM bude zasedat 15.září 2009

Zapsala: Králová

