Výborová schůze ČSARIM, Praha 27.10.2011
Přítomni: Cvachovec, Drábková, Šturma, Mixa, Kasal, Novák, Březina, Šrámek, Horáček,
Černý, Dostál
Omluveni: Chytra, Kozlík, Cheníček, Ševčík, Herold, Nalos, Adamus

1. Zhodnocení proběhlého XVIII. kongresu ČSARIM, Praha, 6.- 8. 10. 2011
Příprava textu do dopisu členům (dtto AIM, www.csarim.cz) – Cvachovec
Cvachovec vyhodnotil proběhnutý kongres jako úspěšný a to i po stránce odborné.
Králová přednesla prezentaci s počty účastníků, vystavujících a počty přednesených sdělení.
Dále byl výbor informován o udělených oceněních a vyznamenáních, publikovaných pracech
a nejlepších pracech z kongresu.
Ve zkratce:
Kongresu se celkem zúčastnilo 927 účastníků – 448 lékařů, 247 nelékařských zdravotnických
pracovníků, 37 účastníků s jednodenní registrací, 134 vystavovatelů a 61 studentů lékařských
fakult. Zúčastnili se také zvaní řečníci ze zahraniční – z Rakouska, Velké Británie, Rumunska,
USA, Švýcarska, Holandska a Malty. Odborný program probíhal paralelně až v 7 sekcích: v 6
lékařských a 1 věnované nelékařským zdravotnickým pracovníkům. V lékařských sekcích
tvořících celkem 40 tematicky vymezených bloků odeznělo 120 vyzvaných přednášek a 40
volných sdělení. Nelékařské sekce tvořilo 5 bloků s 5 vyzvanými přednáškami a 23 volnými
sděleními. Proběhly 2 workshopy, 8 firemních symposií a bylo vystaveno 22 posterů.
Na závěr kongresu byly vyhodnoceny nejlepší práce z oblasti volných sdělení a posterové
sekce. Všem oceněným již bylo odesláno finanční ocenění (k příslušné částce byla přičtena
daň).
Guarant informaci o kongresu rozešle následujícím: Cvachovec, Březina, Dostál.
Připomínka výboru – přidat do prezentace informaci o výstavě obrazů.
2. Příprava XIX. kongresu ČSARIM, Hradec Králové, 13.- 15.9. 2012
Návrh předsedů výborů: vědecký - Černý, organizační - Dostál. Předsedové si vyberou další
spolupracovníky. Výbor s vybranými předsedy souhlasí.
3. Určení termínu a místa XX. kongresu ČSARIM: Brno, 18.- 21. 9. 2013
Existuje rozpracovaný návrh na konání jubilejního kongresu ČSARIM v roce 2013. Konal by
se v Brně v hotelu International. Výbor souhlasí.
4. 11. Anesteziologické dny Na Homolce, 25.- 26. 10. 2012 – žádost o záštitu
Záštita byla udělena.
Kasal vyslovil žádost o udělení záštity akci s názvem 15. Minářův den. Tato akce se koná
v Plzni 31.5. 2012 a je součástí VI. kongresu České intenzivní medicíny. Záštita byla
výborem udělena.
Přehled akcí v roce 2012 pořádaných ČSARIM nebo pod její záštitou:
Akce pořádané nebo spolupořádané ČSARIM:
• VI. kongres České intenzivní medicíny
• International Congress „Anesthesia for seniors“
• XIX. kongres ČSARIM

Akce pod záštitou ČSARIM:
• Kurz Sepse a MODS
• 15. Minářovy dny
• 11. Anesteziologické dny Na Homolce
• IV. konference AKUTNE.CZ
5. Problém „nadstandardu“ v AIM – stanovisko pro ČLS JEP (tj. pro MZ ČR);
ČLS JEP vyzývá k podání návrhu. Okruh nadstandardů bude velmi úzký. Pravděpodobně
k materiálovým věcem přibude otázka personální, která se bude týkat mimopracovní doby.
Zatím je vše v jednání.
Cvachovec je toho názoru, že je klíčové, aby každý věděl, na co má ze zákona nárok, tedy co
je standard. Nadstandard je vše ostatní. Pravděpodobně nebude možné dát nadstandard
v neodkladných případech. Prostor pro rozhodování je jen u výkonů elektivních.
Výbor schválil stanovisko podle návrhu Cvachovce: „ČSARIM by uvítala stanovování
standardů, tj. určení rozsahu péče, na kterou má pacient nárok a která mu musí být
poskytnuta. Pro intenzívní péči a pro anesteziologickou péči pro neodkladnou operativu nelze
nadstandard stanovit – prioritou musí být zachování života a zdraví nemocného, k tomu je
třeba využít veškeré v místě a čase dostupné prostředky. Pro elektivní operativu a
perioperační anesteziologickou a intenzivní péči může nadstandard představovat užití
postupů, farmak a prostředků, které nebyly zahrnuty do kalkulačních listů výkonů.
Nadstandardem je i vyžádání anesteziologické péče pro elektivní výkon mimo rámec běžné
pracovní doby.“
Kasal položil výboru dotaz, kolik by si měl anesteziolog počítat, pokud je přivolán do
nemocnice po pracovní době. Proběhla diskuze a výbor se přiklonil k přibližné částce 3 000
Kč za hodinu.
6. Bezpečnost nemocných – další doporučení či standardy ČSARIM (Černý); stanovení
dalšího postupu prací.
Úprava standardu „ZÁSADY BEZPEČNÉ ANESTEZIOLOGICKÉ PÉČE“ - doporučení
Herold: „2.1. monitorování ETCO2 se provádí u výkonů v celkové anestézii spojených s
použitím kapnoperitonea, v neurochirurgii u nitrolebních výkonů nebo u výkonů, kdy v jejich
průběhu není přístup k dýchacím cestám či hlavě pacienta.“
Výbor odsouhlasil.
Dále dle Helsinské deklarace – rozdělení jednotlivých částí ke zpracování:
_ Preoperative assessment and preparation – Šturma
_ Checking Equipment and drugs - Černý
_ Syringe labelling - Cvachovec
_ Difficult/failed intubation - Černý
_ Malignant hyperpyrexia - Šrámek
_ Anaphylaxis
_ Local anaesthetic toxicity - Horáček
_ Massive haemorrhage – je hotové
_ Infection control _ Postoperative care including pain relief

Černý má již téměř zpracované Checking Equipment and Drugs, ještě se upravuje český
název.
7. Stanovisko k Registru intenzívní péče
Cvachovec se již dříve zúčastnil jednání na ministerstvu. Pokud by byl zájem, ministerstvo je
schopné jednat o prodloužení registru. Byli pověřeni členové výboru, kteří se tomu budou
věnovat: za ČSARIM Chytra a za ČSIM Šrámek.
Stanovisko výboru: společnost o to má zájem a dál o této věci budou jednat zástupci za
ČSARIM a ČSIM.
8. Informace o změnách v postgraduální výchově (PV) a atestacích (Cvachovec, Černý)
Dohoda mezi ministerstvem zdravotnictví a rektory univerzit o změnách v PV a atestacích.
Atestace tímto přešly na lékařské fakulty. Všichni nově nastupující lékaři se zapíší na lékařské
fakulty. LF by měly organizovat povinné kurzy. Struktura vzdělávání bude následující: na
základní úrovni bude Specializační oborová rada (SOR) a nad ní Koordinační oborová rada
s proděkany vysokých škol.
Úkolem bylo určit termíny atestací, což se stalo a termíny byly odevzdány. Na jaře budou
atestace na těchto fakultách: 2. LF UK, LF MU Brno, LF v Hradci Králové. Ostatní fakulty
(LF v Plzni, atd.) budou mít atestace na podzim. Testy budou na všech místech v jeden den.
Hodnocení bude probíhat ručně, ale nic nebrání tomu přejít na elektronický systém.
Informace o změnách v PV a atestacích budou časem zveřejněny na webových stránkách
ČSARIM.
9. Různé (členové výboru)
1) Herold má nedostatek prací k otištění do časopisu a žádá kolegy, kteří vystoupili na
kongresu, aby svou přednášku převedli do písemné podoby.
2) Černý informoval o vzniklém dokumentu pro postup u periparatálního krvácení. Dokument
bude rozeslán členům výboru k vyjádření.
10. Nadcházející výborová schůze
Příští schůze výboru se bude konat 5. prosince 2011 od 13 hodin.

Zapsala: Votavová
Kontrola:

