Výborová schůze ČSARIM, 8.9.2010
Přítomni: Cvachovec, Ševčík, Šturma, Chytra, Kozlík, Mixa, Dostál, Drábková, Málek, Kupečková (za
Vyhlídalovou), Herold
Hosté: Škubal, Dlesková, Mrozek
Za Guarant: Králová, Somolová
Omluveni: Nalos, Černý, Vyhlídalová
1. XVII. kongres ČSARIM ve Zlíně, 9.-11.9.2010
Somolová podala zprávu o stavu příprav
- Počet přihlášených před kongresem:
• Lékaři 299, nelékařský zdravotní personál 311, jednodenní registrace 32, registrace
zdarma 94 (řečníci, ocenění, hosté, výbor) = celkem 736
• Vystavovatelé 162
• CELKEM účastníci a vystavovatelé = 898
- Ultrazvukový workshop 8. 9. = 27 účastníků
- Partneři kongresu:
• 3 platinoví partneři ASTELLAS, FRESENIUS, PUROKLIMA
• 6 zlatých partnerů ABBOTT, B.BRAUN, DARTIN, HOYER, MSD, PFIZER
• 4 partneři AMI, BAXTER, COVIDIEN, S&T
• 37 vystavujících společností
- Ostatní položky podporované partnerskými společnostmi:
• Partner kongresových tašek
ASTELLAS
• Partner jmenovek
ASTELLAS
• Partner kongresového setu
PFIZER
• Partner informačního systému
PUROKLIMA
• Partner společenského večera
B.BRAUN
• Partner internetové místnosti
MSD
• Partner relaxační zony
AMI
- Sympozia
• Čtvrtek 9. 9.
Astellas
Otto Wichterleho
B.Braun
Otto Wichterleho
Hoyer
Posluchárna A
Saegeling
Posluchárna B
•

-

-

Pátek 10. 9.

Fresenius
Pfizer
MSD
Dartin

Otto Wichterleho
Otto Wichterleho
Posluchárna A
Posluchárna B

Abstrakta
• Lékařská sekce 68 - 48 přednášek, 20 posterů
• Sekce pro nelékařské zdravotnické pracovníky 49 - 48 přednášek, 1 poster
- abstrakta na CD romu a v časopise
Společenské večery
• 9. 9. 2010 – 19:30 HALA EURONICS
- Společenský večer ČSARIM ve spolupráci s B.Braun – Hry bez hranic
• 10. 9. 2010 – 19:30 HOTEL MOSKVA
- Společenský večer – hrazený 500 Kč
- hudba rocková skupina Eminent - Kongresový sál – 2. etáž
- Cimbálová muzika Réva - restaurace - 3. etáž
- DJ Vašek Řepa - REM Klub – 2. etáž

XVIII. kongres ČSARIM v Praze – hotel Clarion Congress Hotel, 6.-8.10.2010

Podána krátká zpráva o přípravě kongresu příští rok v Praze
2. Záštity ČSARIM nad odbornými akcemi v r. 2011 - doplnění
- Dny intenzivní medicíny, Kroměříž – 15.-17. 6.2011
- XIII. Kardioanesteziologické vědecké dny, Pardubice, 26.-27.5.2011
- 7. česko-slovenský kongres dětské intenzivní medicíny a anestézie", Brno, konec listopadu 2011
3. Různé
- Postgraduální vzdělávání - Cvachovec informoval o situaci, která je poněkud nepřehledná
Jednání MZ s univerzitami o převzetí postgraduálního vzdělávání v základních oborech
specializačního vzdělávání se zřejmě blíží k podpisu smluv. Nejbližší termín uzavření smlouvy je začátek
října let. roku, kdy by platnost byla od 1.1.2011.
Cvachovec požádá cestou AK AIM Ministerstvo zdravotnictví, aby diplomy o úspěšné atestaci
v našem oboru byly již od 1.7.2009 označovány oborem Anesteziologie a intenzivní medicín, což odpovídá
dikci vyhlášky.
- Šturma informoval o přijetí dopisu, ve kterém byla oslovena ČSARIM se sdílením kódu pro
CVVH pro provoz Oddělení nemocniční didialýzy a nefrologické intenzivní péče I. Interní kliniky
FNKV Praha - odpověď připraví Šturma, Kozlík, Drábková
- Drábková informovala o statistice u UZIS – předběžné údaje, navrhuje o doplnění údajů ze strany
ČSARIM
- Králová informovala výbor o udělení Novinářské ceny, dle hodnocení komise ( Cvachovec, Ševčík,
Herold) byla udělena tato cena paní Tlapákové.
- Králová informovala o realizaci stánku ČSARIM, který bude prezentován v rámci kongresu
ČSARIM ve Zlíně.
- Za podpory GSK budou rozdávána na kongresu ČSARIM členům společnosti trička s logem
ČSARIM
- Byla vypracována výroční zpráva o projektech ČSARIM za rok 2010
- Byla vypracována nabídka pro partnery na rok 2011 – nová kategorie Partner slevových karet
- Králová podala zprávu o hospodaření o.s.
- Projekt webových stránek, výbor rozhodl oslovit společnost Magic Ware k inovaci webových
stránek
- Výbor byl informován o podání žádosti na změnu názvu občanského sdružení na ČSARIM o.s
- Leták: „Anestézie - kapesní průvodce aneb co možná nevíte o anestézii“- Černý dodělá text a poté
bude doplněn do designu letáku, který se bude posílat ve formátu pdf. do nemocnic s prosbou o
vytištění a distribuci

Zapsala: Králová

