Výborová schůze ČSARIM, 7.10.2010
Přítomni: Cvachovec, Drábková, Kozlík, Mixa, Herold, Ševčík, Dostál, Šturma, Nalos
Hosté:
Za Guarant: Klimková (AM)
Omluveni: Chytra, Málek, Březina, Vyhlídalová, Cheníček

1. Příprava voleb 2011-2014 - MUDr. Pavel Kozlík
• MUDr. Kozlík informoval o dvou variantách voleb a navrhl výběr jedné varianty
• 1. alternativa: 2 regionální kandidáti/ky (ze svého kraje) a 2 další kandidáti bez ohledu na
region
• 2. alternativa: návrh kandidátů z 5 volebních oblastí, které byly vytvořeny podle počtu lékařů
v krajích
• Pro alternativu č. 1 hlasovali 3 členové výboru a pro alternativu č. 2 hlasovalo 5 členů, bylo
tedy rozhodnuto pro alternativu č. 2
• Popis voleb s termíny bude rozeslán včetně razítka Purkyňky všem členům + umístěn na web
• Volby již tradičně proběhnou korespondenčně ve dvou kolech. Abychom umožnili
kandidaturu do výboru co nejširšímu spektru našich členů, v prvém kole s použitím
regionálního principu vytvoříme kandidátku 40 lékařů a 10 sester. Z tohoto souboru bude
v druhém kole většinovým systémem zvoleno 15 lékařů a jedna sestra za členy výboru.
• 1.kolo rozeslat do 29.10., návrat do 19.11. (3 týdny)
• 2.kolo 50 nejčastějších kandidátů – rozeslat do 26.11. (1 týden), návrat 2.kola do 10.12. (2
týdny)
• Vyhlášení výsledků voleb a svolání volební schůze do 17.12.
2. Letáky o anestezii
• 2 verze A4 – 3 dílná skládanka, text stejný
• Grafika odsouhlasena, text prošel opakovaně revizí
• Bude umístěn na webu, nabídnut členům k vytištění, lze distribuovat v ordinacích atd.,
určené pacientům, kteří přijdou do styku s anestezií
3. MZ ČR – iniciativa Ing. Noska
• Změna zákona o zdravotním pojištění
• Vymezení úhrad výkonů, které lze hradit částečně – v oblasti intenzivní péče trochu
problematické, ale u anestezie lze, rozhodnutí do konce listopadu
• Bude možné si připlatit za služby – lze nabídnout lepší variantu, kterou pacient může nebo
nemusí akceptovat, otevírá se možnost pro nadstandard, možnost spoluúčasti pacienta
• Prostor pro další jednání – otevřené – snaha se tím zabývat – shoda členů výboru
• Prof. Cvachovec rozešle dopis faxem všem členům výboru
4. MZ ČR – další vzdělávání
• Krajně nepřehledná situace
• Názor Ministra - atestace by měly zůstat v gesci MZ a ne lékařských fakult
• Debaty pokračují, záležitost v chodu
• Chybí podpis rektorů lékařských fakult – zatím nedostali manuál, aby jim umožnil práci,
problémem jsou peníze, musel by být koordinační výbor, zatím tedy nevyřešeno.

5. Jednání OS ČSARIM a SPL/SVL ČLS JEP o problematice předoperačních vyšetření
• Kategorizaci ASA má dělat anesteziolog nikoliv praktický lékař, ten má popsat onemocnění
a anesteziolog pak zhodnotí anesteticky
• Problém mezi kardiologem (a jinými specialisty) a anesteziologem
• Počkáme na návrh společnosti praktických lékařů a vyjádříme se k tomu
6. Aktivita maďarských kolegů – Visegrád
Maďarská společnost anesteziologie a intenzívní péče pořádá ve spolupráci s ESA a Vídeňskou
univerzitou ve dnech 15.-19. listopadu ve Visegradu, Maďarsko, kurs směřující ke zvýšení úrovně
vědecké a publikační činnosti anesteziologů. Pro Českou republiku jsou rezervována 4 místa. Cena
je pro účastníka 763 EUR, cestovné vlastním autem či vlakem uhradí ČSARIM.
Případní zájemci kontaktují předsedu výboru ČSARIM nejpozději do 22. 10.
7. Nabídka SCCM – kongres, San Diego, 15. – 19.1.2011
• Critical Care Mental Society nabízí 1 registraci
• Letenku a ubytování lze zajistit – potvrdil MUDr. Mixa
• Navrženi MUDr. Herold, MUDr. Kozlík, Prof. Cvachovec – odmítli
• MUDr. Herold navrhl MUDr. Štourače – Akutne.cz, Prim. Šturma navrhl MUDr. F. Dušku
8. Návrh mezioborového stanoviska – pracovní skupina
• Iniciativa Prof. Ševčíka – výbor bude dále rozvíjet, považováno za užitečnou aktivitu,
podpora Prof. Cvachovce
• týká se pacientů s míšním poraněním
• Prof. Ševčík navržen Prof. Cvachovcem jako zmocněnec, který bude jednat s jednotlivými
odbornými společnostmi
• Do pracovní skupiny navrhl MUDr. Herold Doc. Chytru a MUDr. Pařízkovou
• Důležitá bude podpora ze strany sponzora
• Prof. Ševčík osloví sesterskou společnost ČSIM
9. Různé:
• Označování diplomů – akreditační komise;
• Úhrada LA (žádost Abbott) – MUDr. Nalos zpracuje vyjádření;
• Dotaz ZP MV – nejsme s nimi v rozporu;
• Schválena podpora konferenci Akutne.cz v Brně v listopadu 2010: 10.000,- Kč;
• E-learning ČLK – J. Cheníček designován a sám odsouhlasil, že se bude tímto zabývat;
• Dotazník RSI, Univerzita v Kolíně – MUDr. Herold se toho ujme;
• Stanovisko AIFP – nic se nemění;
• Informace na web – spuštěn nový web České resuscitační rady www.resuscitace.cz –
přihláška online, 300,- Kč poplatek – Výbor doporučuje spolupráci;
• Koncert www.milosrdni.cz (na web společnosti);
• Sekce ultrazvukových metod (Balík), kurz, atestace, snaha sjednotit výchovu, dát tomu
strukturu;
• Péče o dárce (MUDr. Kozlík) – navrhnout pojišťovně hodinovou sazbu – kód 51/24h
10. Přihlášky členů
• Havel, Cimický - schváleni

Zapsala: Klimková

