Výborová schůze ČSARIM, 27.1.2010
Přítomni: Cvachovec, Ševčík, Černý, Drábková, Dostál, Kozlík, Šturma, Březina
Hosté: Cheníček, Mrozek
Za Guarant: Králová, Somolová (kongres ČSARIM)
Omluveni: Vyhlídalová, Novák, Nalos Herold, Málek, Chytra
1. Akce ČSARIM v roce 2010
 UPV vše pod kontrolou prim. Herolda, výbor nemá další komentáře
 Kongres ČSARIM 2010 ve Zlíně
- Ševčík představil organizační výbor:
Somolová, Králová, Škubal, Dlesková, Ševčík, Šturma
- Somolová informovala výbor o průběhu organizačních příprav:
• Prostory pro jsou rezervované
• Společenské akce v hotelu Moskva
• Ubytování kapacita je zatím 550 pokojů
- Možnost společná sekce pro lékaře i pro sestry – podpora výboru
- Výbor souhlasil s nenavýšením vstupních poplatků
- Budou osloveni děkani lékařských fakult - pro studenty LF bez poplatku
- Šturma informoval výbor o výběru vědeckého výboru:
• za anestézii: Šturma, Adamus, Kasal, Horáček
• za bolest: Málek, Lejčko
• za intenzivní medicínu: Černý, Balík, Kula
• za dětskou anestézii a IM: Mixa, Klimovič
• za sestry: Vyhlídalová (nebo jmenuje za sebe)
- Výbor schválil, aby byl na kongresu vytvořen dostatečný prostor pro volná sdělení
- Černý tlumočil návrh prim. Kotuláka na pre-satelitní sympozium: Critical care nefrology
Černý zajistí info o počtech účastníků a místu konání pre-satelitní symposium.
Výbor podporuje tento návrh, pokud bude akce finančně nezávislá
- Cvachovec požádal Ševčíka na přípravu formálního zvacího dopisu pro představitele Zlínska
- Ševčík nabídl výboru možnost promítání vybraných přednášek on-line na portálu AKUTNE.CZ
– výbor souhlasil
- Výbor se rozhodl zachovat udělování medaile Celestýna Opitze a čestná členství – členové
výboru byli vyzváni k navržení nominací (konkrétní návrhy budou podány v Mladé Boleslavi na
konferenci UPV)
2. Žádost o záštitu:
- Anestezie a intenzivní péče za mimořádných podmínek v roce 2011, výbor souhlasil
3. BBraun oslovil výbor o vyjádření k zavedení jejich nového infúzního roztoku
- Výbor projednal podporu a zformuloval kladné stanovisko
- Stanovisko bude předáno vedení společnosti BBraun
4. E-learning
- Březina informoval výbor o tom, že na základě informace od MUDr. Cheníčka byla vytvořena
volná e-mailová adresa, na niž je možno posílat příspěvky.
- Výbor doporučuje určit komisi – redakční radu, která bude kontrolovat příspěvky
- Výbor požádal Březinu o vytvoření komise

5. Žádost od MZ
- požádalo výbor o nominaci na zástupce do Pracovní skupiny pro dárcovství orgánů a
transplantace
- výbor požádal Březinu, který souhlasil
6. Přihlášky nových členů
- všichni byli přijati
7. ČLK
-

Zásady přechodu na paliativní péči - dokument stále nebyl odsouhlasen
Byla vytvořena skupina (Stehlíková, Drábková, Mach, Mrozek), která předloží představenstvu
ČLK tento dokument k odsouhlasení

8. Další projekty
 WEB
- nutno zajistit přihlašovací systém na webové stránky
 Slevové karty
- Králová představila výboru prezentaci obou produktů, výbor souhlasil oslovit společnost Sphere
Card
 PR – propagace společnosti:
- příprava tiskové konference
- novinářská cena 30.000 Kč – do konce srpna články, cena bude předána v rámci kongresu
ČSARIM
 E-newsletter společnosti GlaxoSmithKline
- výbor byl prostřednictvím Králové osloven vyjádřit souhlas s projektem www.rajskyplyn.cz
v podobě e-newletteru, který bude odesílán přihlášeným účastníkům
- výbor souhlasil s podporou za předpokladu zveřejnění a odkazu na stránky společnosti ČSARIM a
dále zdůraznil, aby tento e-newsletter nekopíroval stránky ČSARIM.
 vzdělávací program intenzivní medicíny
- Ševčík podal zprávu o stávajícím stavu příprav, komise ČSIM pod vedením Černého připravila
návrh obecné části vzdělávacího programu
- za ČSARIM se na přípravě VP IM bude podílet Sekce intenzivní medicíny ČSARIM, v tomto
smyslu osloven její předseda Černý

Příští schůze výboru ČSARIM bude zasedat dne 16.února 2010 v 17:00 hod. v Mladé Boleslavi v rámci
Konference o UPV.

Zapsala: Králová

