Výborová schůze ČSARIM, Praha 5.10.2011
Přítomni: Cvachovec, Chytra, Herold, Drábková, Šturma, Mixa, Kozlík, Ševčík, Nalos, Kasal,
Novák, Adamus, Březina, Čumlivski
Omluveni: Šrámek, Horáček, Černý, Dostál
Hosté: Čáp (ČAS), Somolová
Omluveni: Mrozek (ČLK)

1. XVIII. kongres ČSARIM, Clarion, 6.- 8. 10. 2011
Moderování zahájení kongresu se ujme Cvachovec. Výbor upravil a schválil prezentaci na
zahajovací ceremoniál a objasnil si všechny organizační záležitosti k zahájení kongresu.
Tisková konference
Proběhne v restauraci Benada ve čtvrtek 6.10. od 11 hodin, přítomni budou Cvachovec a
Ševčík. Šturma se omluvil a nebude se moci zúčastnit tiskové konference. Novináři budou
včas informováni o následující tiskové konferenci, která by měla být přibližně v březnu 2012.
Zároveň bude vyhlášena další novinářská soutěž.
Vědecký program
Předsedající si mohou sami určit, kdy proběhne diskuze.
Ceny za nejlepší prezentace
Všechny jsou honorovány cenou 10 000 Kč.
Cena za NLZP, Nejlepší poster, Nejlepší volné sdělení.
Večer Abbott
V pátek 7.10. pořádá společnost Abbott večírek pro členy výboru a zahraniční účastníky
kongresu ve Strahovském klášteře. Odjezd autobusu od hotelu Clarion v 16.30.
Ve čtvrtek 6.10. v 8:30 se výbor znovu sejde a prodiskutují se případné další organizační
záležitosti.
2. Noví členové
Proběhlo schválení nových členů společnosti: Dušek, Dvořák, Budová, Ondra, Pomajblík.
3. Portály Diabetologie a angiologie
Informace o portálech se dá na web do aktualit.
4. Metodický pokyn provádění předoperačního vyšetření
Jednání na úrovni ministerstva, všichni souhlasili s vydáním metodického pokynu. Cílem je
hledání minima nikoliv optima. Nyní se čeká na vyjádření Sdružení praktických lékařů.
5. Nemocnice Hořovice - žádost
Primář dětského oddělení Nemocnice Hořovice napsal žádost o pomoc při rozšíření pavilonu
intenzivní a paliativní péče pro děti a dorost. Výbor jeho žádost prodiskutoval a založí svou
odpověď na tom, že dlouhodobá intenzivní péče není totožná s paliativní péčí. Tato věc v prvé
řadě, mimo jiných nejasností, brání poskytnutí podpory od ČSARIM.

6. Různé
Ševčík požádal výbor o nachystání materiálů do elektronického newsletteru, např. zprávy
z kongresu a dalších novinek.
7. Nadcházející výborová schůze
Předběžný návrh termínu příští schůze výboru je listopad 2011.
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