Zápis z jednání výboru ČSARIM
3/2019
Telekonference 30. 4. 2019
Přítomni (bez titulů): Černý, Štourač, Bláha, Stern, Černá Pařízková, Mach, Klincová, Nalos,
Otáhal, Svátková

1) Schválení zápisu jednání výboru 2/2019.
2) Představení nové asociační manažerky ČSARIM – Denisa Svátková.
3) Strategické cíle nového výboru – členové výboru budou vyzváni ke sdělení svých
preferencí, v jakých oblastech činnosti výboru se chtějí angažovat, seznam konkrétních
úkolů naplňování programového prohlášení a jejich garantů připravuje Černý.
4) Kongres ČSARIM – aktuální stav příprav referuje Štourač.
5) Ceny ČSARIM – aktuální stav referuje Štourač.
6) Kongresy ČSARIM v budoucnu – zahájení diskuze k otázkám četnosti, podoby a formátů
kongresů ČSARIM, znovuotevření otázky "spojení" kongresů ČSARIM a ČSIM.
Problematika optimální podoby kongresu ČSARIM bude dále diskutována. Černý osloví
výbor ČSIM s návrhem projednat otázku propojení obou kongresů.
7) Kongres ČSARIM 2020 proběhne v rámci WCA 2020 v Praze.
8) Projekt rekonstrukce webových stránek a korespondující mobilní aplikace – agendou
pověřeni Štourač a Bláha, návrh věcného záměru projektu na příští jednání výboru.
9) Czech Anesthesia Day 2019 – aktuální stav příprav referuje Černý, z diskuze vyplývá
pravděpodobná nutnost souhlasu vlastních EK na pracovištích se zájmem o účast. K
dispozici bude souhlas EK z UL, pro ostatní pracoviště připraví Černý podklady k podání
žádosti na EK. Termín provedení studie se tím nejspíše posune na konec září. Diskutován
rovněž formát "odměny" participujícím pracovištím – ještě minulým výborem
odsouhlasen princip "odpuštění/redukce kongresového poplatku na příští kongres
ČSARIM". Neprojednáváno na TC: po analýze (proběhlé po termínu TC) možného
dopadu na rozpočet kongresu (v řádu minimálně 200 tis. Kč, spíše více) prosím výbor o
souhlas s tím, že tento záměr nebudeme realizovat a budeme hledat nepeněžní motivační
nástroje k účasti pracovišť na daném projektu.
10) Aktualizace "Doporučení představenstva ČLK 1/2010 k postupu při rozhodování o změně
léčby intenzivní na léčbu paliativní ..." – na kongresu ČSIM 2019 proběhl "round table" k
projektu (za ČSARIM vedla Černá Pařízková), aktualizace bude zahrnovat následující
populace pacientů:
• pacient schopen vlastního rozhodnutí
• pacient neschopen vlastního rozhodnutí
• pacient s omezenou svéprávností
• „dětský“ pacient
11) Projekt "Prevence polohového a tlakového poškození během anesteziologické péče" ve
formátu DP ČSARIM. Černý navrhuje MUDr. Vlastu Dostálovou, Ph.D., MBA z FN

Hradec Králové jako koordinátora přípravy projektu, návrh přítomnými členy výboru
přijat.
12) DP ČSARIM Zajištění obtížných dýchacích cest u dospělých a dětí – dokument předložen
členům výboru k připomínkám. Doplněno po TC: do termínu bez zásadních připomínek
od členů výboru, připomínky od SMA byly zohledněny, dokument nyní půjde do etapy
veřejného připomínkového řízení členům ČSARIM, odpovídá Černý.
13) Horáček informuje o konci jeho mandátu v EBA. Štourač a Bláha navrhují Michálka
(souhlasí s nominací), návrh přítomnými členy výboru přijat (z formálních důvodů
proběhne finální odsouhlasení nominace proběhne na příštím jednání výboru).
14) Návrh šablony pro analýzu dat NISAP s gescí ČSARIM – rozeslán členům výboru k
oponentuře, během TC a do doby psaní zápisu bez připomínek členů výboru.
15) Jednání se sponzory – Černý informoval členy výboru o výsledcích jednání se sponzory
ČSARIM v mailu dne 8. 4. 2019.
16) Platby z prostředků ČSARIM:
• platba za členství v EBA (300 EUR)
• platba servisní organizaci (Guarant) za 1Q 2019 (fakturu kontroloval Mixa),
související doklady jsou v příloze zápisu
• záloha pro IBA za přípravu CAD (100 tis. Kč, poznámka: prostředky pro CAD jdou
100 % z částek získaných od firem pro podporu edukačních aktivit ČSARIM)
17) Pořádání kongresu WFSSICCM – výbor nepodporuje návrh Guarantu se účastnit soutěže.
18) Pořádání World Congress of Total Intravenous Anaesthesia and Target Controlled
Infusion – výbor souhlasí se zahájením jednání prostřednictvím organizace Prague
Convention Bureau, finální rozhodnutí podle podmínek pro ČSARIM.
19) Podpora mladých anesteziologů/členů ČSARIM a navazující diskuze, ve které byl členy
výboru podpořen vznik pravidelné, garantované a strukturované podpory prostřednictvím
tzv. Fondu mobility, který by cílil na aktivity SMA, zejména v oblasti vzdělávací mobility
a internacionalizace (aktivity ESA apod.). Klincová pověřena vytvořením návrhu, který
předloží na příštím jednání výboru.
20) Termín příštího jednání výboru je podle plánu s ČSIM 12. 6. od 11:00 v Praze.
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