Schůze výboru ČSARIM
31. 10. 2018 v 11:00
GUARANT International, Na Pankráci 17, P4 – místnost „Šemík“
Omluveni (bez titulů): Kasal, Mrozek, Michálek, Pachl, Stern, Vymazal
Přítomni (bez titulů): Adamus, Balík, Cvachovec, Černý, Dostál, Drábková, Herold, Horáček, Chytra,
Kozlík, Mixa, Nalos, Ševčík, Štourač, Šturma, Bláha, Klincová, Kupečková, Somolová, Tošovská
1. Shrnutí XXV. Kongresu ČSARIM
(Cvachovec, Černý, Horáček, Somolová)
• Organizační výbor (Cvachovec, Somolová)
o Somolová
▪ Vystavovatelé neměli negativní reakce
▪ Momentálně probíhá vyúčtování akce – na konci listopadu by mělo být
vyúčtováno
o Prof. Cvachovec
▪ Zisk z kongresu se rozdělí mezi ČSARIM z.s. (1/3), ČSARIM ČLS JEP
(1/3), organizační a vědecký výbor (1/3)
o V dalším zpravodaji se bude prezentovat ohlédnutí za kongresy
•

Vědecký výbor (Černý)
o Odborná část kongresu byla velmi úspěšná
o Účast mnoho nových tváří
o Dotazník spokojenosti
▪ Počet respondentů – cca stejně jako v roce 2017 (99)
▪ Odborná část – cca stejně jako v roce 2017
▪ Organizace – cca stejně jako v roce 2017
▪ Poznámky – cca stejně jako v roce 2017
o Otázka časového limitu přednášky
▪ 15 min je dostatečných
▪ Někteří přednášející nedodržují časový limit – v kompetenci
předsedajícího
▪ Prof. Ševčík navrhuje, že by v případě edukační přednášky mohl být
časový limit navýšen na 20 minut

2. XXVI. kongres ČSARIM, Brno Výstaviště E 2. – 4. 10. 2019 (Štourač)
• Organizátor kongresu – GUARANT – musí mít rozpočet minimálně vyrovnaný
• Bude se vycházet ze zkušeností z minulých kongresů
3. Podnět dr. Otáhala k založení Sekce privátních anesteziologů (Cvachovec, Voldřich, Otáhal)
• Založení nové sekce je plně v kompetenci výboru
• Doc. Mixa nabízí podporu sekce Dětské anesteziologie a intenzivní medicíny
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Dr. Voldřich
o Kongres ukázal vysoký zájem o založení zvláštní sekce pro privátní
anesteziology
Prof. Ševčík upozorňuje, že některé společnosti mají dokonce ve svých výborech
privátní lékaři majoritu (SNGP, ČSOT)
Prof. Cvachovec klade důraz na definování samotného pojmu privátní anesteziolog
Dr. Otáhal
o Anesteziolog v privátním sektoru pracuje na vlastní IČO nebo pod vlastní
firmou s r.o.
o Privátní praxe se mnohdy liší – podmínky nejsou stejné na všech pracovištích
o Nutnost definice podmínek pro anesteziologická pracoviště v privátní sféře
o Sekce pro privátní anesteziology by neměla být pouze platformou pro výměnu
informací, ale celý tento úsek by se měl dostat o úroveň výše
o Měly by se sjednotit postupy, vytvořit různá doporučení například v oblastech
pojištění, právních otázek atd.
Prof. Cvachovec prohlašuje se souhlasem výboru tuto sekci za ustanovenou
o Vnitřní uspořádání zcela závisí na jejích představitelích
o Tvorba vlastní záložky na webových stránkách ve spolupráci s asociační
manažerkou
Doc. Drábková
o Privátní anesteziologie je daleko širší pojem, například se jedná i o soukromé
ambulance bolesti
Stanoviska sekcí mají plnou podporu výboru

4. Situace časopisu Anesteziologie a intenzívní medicína (Adamus, Černý)
• V tisku je č. 5
• Z dotazníku, který byl rozeslán členům výboru, je evidentní podpora sloučení
předplatného časopisu s členstvím v ČSARIM
• Odpověď, zda by měl přejít časopis pouze na online verzi, nebyla jednoznačná
• Dotazník poskytl informace jako východisko pro další debaty již nového výboru
• Prof. Černý
o Nyní je důležitá otázka, zda by měl časopis stále vycházet v počtu 6 čísel za
rok – akademická komunita není schopna dodávat dostatečný počet textů
• Prof. Cvachovec
o Je na uvážení, zda z časopisu neudělat čtvrtletník
o Jakékoliv jednání musí být v souladu s ČSIM
o V časopise by se měl objevit článek týkající se proběhlých kongresů
• Prof. Adamus
o Číslo 6 pravděpodobně vyjde až po Novém roce
5. Informace o postupu příprav WCA2020 (Černý, Cvachovec)
• Prof. Černý
o I za cenu nekvalifikovanosti je kladen veliký důraz na genderové a regionální
vyvážení ve vědeckém výboru WCA
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Prof. Cvachovec
o Momentálně se jednalo o výstavních prostorech – jedna místnost (kapacita
4 000 lidí) bude dána pouze výstavě, ostatní prostory budou moci
vystavovatelé využít dle svého uvážení
o V pondělí se bude konat slavnostní setkání všech delegátů – bude se konat
v hlavní hale
o V rámci světového kongresu se bude konat český národní kongres – pro členy
ČSARIM bude registrační poplatek za stejnou cenu jako na národní kongres (v
případě soukromé platby, nikoli v případě firemní podpory) – za stejných
podmínek se budou moci přihlásit i slovenští anesteziologové
o WFSA kategorizuje poplatek dle high/low income
o ESA navrhla, že pokud by někdo zakoupil registraci pro světový a evropský
kongres, mohl by dostat slevu – momentálně je tato otázka v jednání
Dr. Herold
o Obavy ohledně výstavby budovy O2 Universum
Prof. Cvachovec
o Budovu staví Metrostav ve spolupráci s PPF
o Včasné dokončení je garantováno pod přísnou penalizací

6. Postup voleb do výboru ČSARIM 2019 – 2022 (Šturma)
• Vypořádání připomínky doc. Bláhy – kandidáti byli osloveni s výzvou odeslání svého
životopisu pro vystavení na webové stránky
• Kdo se nevysloví PRO kandidaturu, nebude uveden na kandidátní listině
• Ti, kteří si email prozatím neotevřeli, budou telefonicky osloveni
7. Stanovisko k poskytování paliatívní péče a návrh změny zákona o zdravotních službách –
viz přílohy (Cvachovec)
• Dokument je v pořádku
8. ERAS pilotní projekt MZ (Černý)
• Plánovaná schůzka odložena pro PN ředitelky odboru
• Nadále platí příslib cca 10 mil. Korun pro financování pilotního projektu
9. NISAP
•
•

•

Návrh principů využívání dat z NISAP ke schválení výborem
Prof. Cvachovec
o Obavy, aby se důležitá data týkající se anesteziologického oboru nevytratila,
například počet lůžek, počet podaných anestezií atd.
Prof. Černý
o Doc. Dušek se vyjádřil, že není potřeba zasílat dosavadní hlášení ÚZISu
o ÚZIS by měl každý rok udělat souhrn, která data jsou relevantní, a ta by měla
být vygenerována automaticky
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Doc. Drábková
o Údaje, které nejsou sledovány pojišťovnami by bylo potřeba doplnit, například
UPS nejsou ve VZP uvedena
Členové výboru mají možnost se vyjádřit ke stávající skladbě dat a do 2 týdnů zaslat
své komentáře doc. Štouračovi

10. Dokument Výživa v chirurgii, připojení, zveřejnění na webu? (Cvachovec)
• Odsouhlaseno – ČSARIM se připojuje a dokument vloží na webové stránky
11. Stanovisko k péči po TE u dětí – návrh: společné stanovisko s ORL (a pediatry?!) (Černý,
Mixa, Štourač)
• Prof. Černý
o Česká společnost otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku sepsala
Stanovisko k pooperační péči po tonzilektomii a tonzilotomii, což se zajisté
týká i anesteziologie
o Všechna pracoviště by měla mít k dispozici jasně definovaný dokument, co
dělat v rámci mimořádných rizikových výkonů a daná instituce by měla mít
definovaný systém, jak reagovat na mimořádnou situaci, a to nejen ihned po
operaci, ale i v následující pooperační péči
• Prof. Cvachovec
o Spolupráce by měla zahrnout i pediatrickou společnost – dítě leží na oddělení,
na kterém by se o něj měl postarat kvalifikovaný personál
• Prof. Černý
o Výzva členům výboru, aby se k základním tezím chystaného stanoviska do
konce listopadu vyjádřili
• Dr. Herold
o Dokument by měl obsahovat také adenotomii
• Prof. Černý
o Společně s prof. Chrobokem text připraví a následně poskytne k oponentuře
12. Komise pro hodnocení výsledků výzkumných organizací při Radě pro výzkum, vývoj a
inovace (Ševčík, Cvachovec)
• Volba garanta pro tvorbu klinického doporučeného postupu Perioperační péče
• Prof. Ševčík byl osloven prof. Ryskou, předsedou AZV a komisepro přípravu projektu
KDP, zda by se nestal garantem pro tvorbu klinického doporučeného postupu
Perioperační péče
• Prof. Ševčík se této pozice z časových důvodů musel vzdát
• Prof. Černý
o Návrh na doc. Vymazala
• Prof. Cvachovec
o Podpora návrhu na doc. Vymazala
o Doc. Vymazal by měl vytvořit pracovní skupinu, která by se měla vyvarovat
tvorby učebnice, ale měla by se zaměřit na stručnější a více formální obsah
• Výbor odsouhlasil jmenování doc. Vymazala jako garanta pro KDP Perioperační péče
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Doc. Štourač
o Pracovní skupina by měla být v kontaktu s pracovní skupinou pracující na
postupu jednodenní chirurgie

13. Příprava Newsletteru (Dostál, Horáček)
• V dalším čísle by se měly objevit informace o letošním kongresu
• Prof. Cvachovec připraví „ohlédnutí za kongresy“
• Prof. Adamus připraví informace ohledně činnosti časopisu
• Další zpravodaj – prosincový – by se měl týkat činnosti výboru (2015-2018)
• Revizní komise by měla dodat závěrečné stanovisko k činnosti výboru
• Poslední číslo zpravodaje bude obsahovat také výsledky voleb
14. Různé (členové výboru, hosté)
• Mladí anesteziologové (Klincová)
o Poděkování za možnost účasti na kongresu
o Činnost mladých anesteziologů na Akutně.cz
o Podpora mladých anesteziologů i pro kongres 2019
•

Vykazování HFNO – TISS, DRG marker (Dostál)
o Výbor projednal a odsouhlasil návrh vykazovat HFNO jako neinvazivní
ventilaci, tj. v TISS vykazovat 3 body jako ostatní druhy ventilační podpory,
v systému DRG jako neinvazivní ventilaci (tj. pomocí DRG markeru délky
umělé plicní ventilace bez vykázání DRG markeru tracheální intubace nebo
tracheostomie)

•

Certifikovaný kurz Sestra v intenzivní péči se zaměřením na anesteziologii – (Dostál)
o Výbor odborné společnosti bere na vědomí vznik certifikovaného kurzu
o V pracovní skupině, která tvořila program kurzu, měl výbor ČSARIM své
zastoupení
o Výbor ČSARIM trvá na dříve vydaném prohlášení, které akcentuje podporu
vzdělávání sester a udělování kompetencí v rámci anesteziologického týmu
pod vedením lékaře, protože anesteziologii vnímá jako lékařskou činnost
o Prof. Cvachovec
▪ Certifikovaný kurz si může udělat kdokoliv, ale ČSARIM již své stanovisko
vyjádřilo:
1. Obor anesteziologie je lékařskou činností
2. Pokud se jedná o činnosti nelékařských zdravotních pracovníků,
kompetence se určují v rámci týmu
3. Zvyšování obecné odborné úrovně je vítané
o Prof. Ševčík
▪ Jedním z důvodů, proč kurz vznikl, byl nedostatek anesteziologického
vzdělání sester v postgraduálním vzdělávání
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o Mgr. Kupečková
▪ Ve specializaci Intenzivní péče je velmi málo anesteziologie – z tohoto
důvodu vydalo prezidium ČAS své stanovisko, ve kterém se vyjadřuje
k rozšíření kompetencí sester
o Doc. Dostál
▪ Problematické může být vnímání stanoviska prezidia ČASu, ve kterém jsou
širší kompetence sester uvedené
o Prof. Ševčík
▪ Anesteziologická obec by se neměla vymezovat vůči certifikovanému
kurzu, ten je dán a schválen, a o kompetencích nerozhoduje. Měla by se
však ohradit vůči dokumentu / dopisu prezidia ČASu, kde jsou uvedeny nad
rámec jednání probíhajícího v komisi ustanovené pro tuto problematiku při
MZ některé kompetence sester (samostatné podávání anestezie u pacientů
ASA I a II)
•

ARIP (Kupečková)
o Poděkování výboru za možnost účastnit se aktivit ČSARIM a spolupracovat na
kongresech v rámci sesterské sekce
o Informace o nově zvoleném výboru sekce ARIP (předsedkyně Kupečková)
o Spolupráce s novým výborem ČSARIM je ze strany ČAS sekce ARIP dále
možná (Kupečková nebo zástup)

•

Mezinárodní studie INTUBE (Michálek/Balík)
o Doc. Balík
▪ Mezinárodní studie monitoruje intubace napříč nemocnicemi
▪ Žádost o záštitu ČSARM – výbor souhlasí
▪ Na webové stránky vložit studii v anglickém nebo českém jazyce
− Argumenty pro překlad: etické komise potřebují dokument
v českém jazyce; zaujme více účastníků; pokud se studie dotýká
českých orgánů, měla by být v českém jazyce
− Argumenty pro zachování anglického jazyka: možnost ztráty
informací v průběhu překladu; národní koordinátor by měl sám
rozhodnout o překladu; zahraniční studie by měla zůstat
v originálním znění (účastníci taktéž budou muset používat
anglický jazyk)
− Po diskuzi výbor hlasoval, zda dokument přeložit či nikoliv
➢ 6 pro, 6 proti
➢ při rovnosti hlasů rozhoduje předseda – prof.
Cvachovec se vyjádřil pro překlad studie – dokument
přeloží dr. Horáček za finanční odměnu 10tis. Kč
▪ Do dalšího zpravodaje vložit informace o studii a možnosti se přihlásit
o Otázka, zda nevytvořit na webových stránkách vlastní záložku – odsouhlasené
studie ČSARIM
o Pokud je studie v cizím jazyce, podmínkou schválení ČSARIM by měl být i
překlad do českého jazyka – v kompetenci zadavatele
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•

Projekty OBAAMA-CZ a OBAAMA-INT (doc. Štourač)
o Primární práce byla publikována v prestižním časopise European Journal of
Obstetric Anesthesia (IF 3,404, Q1 dle WoS), další je odeslána do European
Journal of Anaesthesiology (IF 3,57, Q1 dle WoS) a třetí je před odesláním do
IF časopisu
o Steering Committee studie děkuje za finanční podporu studie, bez které by ji
nebylo možno v takovém rozsahu realizovat (obaama.registry.cz)
o Diskuzí v rámci ESA Council, kde je doc. Štourač národní zástupce, vznikla
myšlenka studii rozšířit na všechny země Visegrádské čtyřky

•

SDAIM (Mixa)
o Letošní ročník se konal na Slovensku v Jasnej – měl přibližně 500 účastníků
o Příští rok se kongres bude konat v Praze v Hotelu Diplomat
Delegáti sjezdu ČLS JEP
o 22. 1. 2019 v ÚVN

•

15. Další schůze výboru
• 19. 12. 2018 GUARANT International v 11:00
• Schůze nového výboru
o 9. 1. 2019 – volební komise svolá schůzi nového výboru
16. Přijetí nových členů
MUDr. Miloš Chobola
Mgr. Alena Kohlová
MUDr. Apolena Geršlová
MUDr. Vojtěch Kašpar
Mgr. Monika Moravcová
MUDr. Miroslav Tesař
MUDr. Jan Zatloukal, Ph.D.
MUDr. Filip Burša, Ph.D.
MUDr. Stanislav Novotný
MUDr. Jiří Šálek
MUDr. Eliška Martonová
MUC. Jakub Kupec
MUDr. Veronika Simonová

Připravila: Lucie Tošovská
Věcnou správnost kontroloval/upravil: prof. MUDr. Pavel Ševčík, CSc.
Ke kontrole členům výboru zasláno dne: 19. 11. 2018
Finální zápis rozeslán členům výboru: 27. 11. 2018
Za umístění na webové stránky ČSARIM odpovídá: Lucie Tošovská
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