Zápis z jednání výboru ČSARIM
2/2019
6. 3. 2019, Praha
Přítomni (bez titulů): Černý, Štourač, Bláha, Ševčík, Balík, Cvachovec, Dostál, Horáček,
Michálek, Stern, Černá Pařízková, Drábková, Herold, Mrozek, Vymazal, Seidlová

1) Schválení zápisu jednání výboru 1/2019 dne 6. 2. 2019.
2) Strategické cíle nového výboru – diskuze k návrhu, základní materiál přijat jako celek.
Černý připraví souhrn strategických cílů do formátu programového prohlášení výboru,
které bude rozesláno členům ČSARIM do konce března. Jednotlivé cíle budou postupně
rozpracovány a jejich konkrétní podoba/realizace bude projednána výborem.
3) Základní pravidla fungování/komunikace výboru (schválena výborem):
• absence připomínek k projednávanému bodu do daného termínu bude interpretována
že člen výboru nemá připomínky
• materiály k projednání budou k dispozici členům výboru na společném uložišti
(Dropbox ČSARIM), kam má každý člen výboru přístup (přístupová hesla byla
rozeslána)
• všechny dokumenty ČSARIM jsou publikovány/distribuovány ve formátu "pdf"
(vyjma těch, jež jsou určené k editaci/připomínkám)
• jakékoliv materiály na hlavičkovém papíru ČSARIM musí být (z)kontrolovány
předsedou nebo 1. místopředsedou výboru, veškerá formální korespondence výboru
ČSARIM je evidována, má své pořadové číslo a je uložena ve složce "Spisovna"
(Dropbox ČSARIM)
4) Stálí hosté jednání výboru:
• vedoucí jednotlivých sekcí ČSARIM
• předseda Akreditační komise oboru AIM
• vedoucí redaktor časopisu Anesteziologie a intenzivní medicína
• zástupce NLZP
• MUDr. Zděnek Mrozek, Ph.D. (viceprezident ČLK)
5) Ekonomické otázky – diskutované body:
• pravidla úhrady cestovních nákladů členů výboru a hostů
• výše členských příspěvků zatím beze změny, shoda na nutnosti navýšení v budoucnu
• návrh úhrady tzv. In Karty pro mimopražské členy výboru (schváleno výborem)
• návrh pravidla, že čerpání prostředků ČSARIM (oba účty) musí vždy projít jednáním
výboru (schváleno výborem)
6) Kongres ČSARIM 2020 – aktuální stav příprav referuje předseda VV (Štourač) a předseda
OV (Seidlová), postup příprav včetně finančního plánu bude referován na příštím jednání
výboru.
7) Zástupce ČSARIM v ESA Simulation Committee bude Stern.

8) Sekce privátních anesteziologů (SPA) – vznik sekce je v zápise z jednání výboru ze dne
31. 10. 2018. Základní cíle SPA referují členům výboru kolegové Otáhal a Voldřich. Do
31. 3. výbor obdrží následující:
• jméno zástupce sekce, který bude zván na jednání výboru
• materiál formulující program a cíle sekce
9) Problematika výše úhrad výkonů anesteziologické péče – Černý referuje o podnětu kolegy
Žďárského. Agendou "úhrada péče, sazebník a související problematika" byl pověřen
Dostál. Vyhodnocení podnětu a návrh postupu předloží Dostál na příštím jednání výboru.
10) Ceny ČSARIM – agendu převzal Štourač, návrh pravidel soutěže bude rozeslán členům
výboru, termín pro připomínky do 31. 3. na adresu Štourače.
11) Žádost o záštitu ČSARIM pro dokument "Stanovisko k poskytování život udržující léčby
dětským pacientům" připravený Sekcí dětské paliativní péče ČSPM. Výbor schvaluje
záštitu. V této souvislosti informuje Černý o zahájení projektu aktualizace "Doporučení
představenstva ČLK 1/2010 k postupu při rozhodování o změně léčby intenzivní na léčbu
paliativní ...", kde je ČSARIM hlavním iniciátorem. Vývoj projektu bude referovat Černý
na příštím jednání výboru.
12) Žádost o sdílení tzv. signálních kódů – výbor souhlasí se sdílením signálních kódů (DRG
marker 91961, 91962, 91963) pro využití Českou pediatrickou společností a Českou
chirurgickou společností. Informaci předsedům obou společností zajistí Černý. Informace
o možnosti vykazování signálních kódů bude rovněž distribuována přes ČLS (odpovídá
Cvachovec).
13) Podnět Herolda k vyjádření výboru ČSARIM k rizikovosti oboru – po rozsáhlé diskuzi
přijato rozhodnutí stanovisko nevydávat.
14) Finanční podpora účasti zástupců Sekce mladých anesteziologů (SMA) na letošním
kongresu ESA – výbor schvaluje. Pro funkční období stávajícího výboru přijat princip
každoroční podpory, jejíž rozsah bude určován výborem.
15) Změna ve vykazování údajů o činnosti oboru AIM – na základě stanoviska výboru
ČSARIM a po dohodě s ředitelem Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS)
ČR byl ukončen sběr údajů o činnosti oboru AIM dosavadním způsobem, tj. ručním
vykazováním na formulář s označením A025. Nově budou základní údaje o činnosti oboru
AIM generovány automaticky z Národního registru hrazených zdravotních služeb
(NRHZS). Informace o změně byla distribuována členům ČSARIM cestou Aktuality
členům. Výbor ČSARIM musí ve spolupráci s ÚZIS připravit seznam parametrů pro
každoroční reporting, který bude vycházet z možností NRHZS, přípravu koordinuje
Černý.
16) Národní informační systém anesteziologické péče – možnost výzkumných projektů typu
"outcome research" s využitím analýzy dat NRHZS, na rok 2019 je dohodnuta spolupráce
s ÚZIS pro dva projekty, v případě zájmu je nutno anotace projektu a formulace
výzkumné otázky, šablonu pro anotaci projektu připraví Černý, termín do příštího jednání
výboru.

17) Časopis AIM – Černý referuje aktuální stav, hlavní problémy (rezignace vedoucího
redaktora, nekvalita práce technické redakce/vydavatele, nedostatek příspěvků) a návrh
dalšího postupu. Rozsáhlá diskuze k problematice, souhrn:
• předplatné časopisu nebude zatím součástí členského příspěvku
• nutnost nalezení jiného vydavatele časopisu
• nutnost pořízení/zavedení automatického systému pro "manuscripts tracking"
• modifikace struktury odborné redakce
o vedoucí redaktor (do doby nalezení nového vedoucího redaktora přijal pozici
Málek)
o zástupce vedoucího redaktora reprezentující ČSARIM (Černý)
o zástupce vedoucího redaktora reprezentující ČSIM (podle informace předsedy
ČSIM by to měl být Beneš, zatím nepotvrzeno)
o doplnění redakční rady o tzv. associate editors (Astapenko, Kosinová)
• pravděpodobně nutnost redukce počtu čísel na 4/rok
• pokud přechod na on-line verzi, pak po přechodnou dobu oba formáty
• pro přechod na pouze on-line verzi nutno: ekonomická rozvaha, zjištění názorů členů
ČSARIM, dosažení shody s ČSIM
18) Czech Anesthesia Clinical Trials and Audit Network (CACTAN) – referuje Černý:
• finalizace webu
• finalizace smlouvy
• finalizace přípravy projektu Czech Anesthesia Day 2019
• žádost o záštitu ČSARIM projektu CACTAN "Oxygenoterapie v intenzivní péči"
(hlavní řešitel Máca), záštita udělena
19) Zpravodaj (Newsletter) ČSARIM – připravuje Horáček, Zpravodaj 1/2019 bude vydán do
konce března, náměty a podněty do zpravodaje adresujte na Horáčka do 22. 3. .
20) Pracovní setkání s vedoucími pracovníky pracovišť oboru AIM "(Ne)naplněné priority
oboru" – proběhne v květnu, témata: a) řešení konfliktu mezi časovou náročností
naplňování požadavků informovaného souhlasu v rámci předanestetického vyšetření a tzv.
tlakem provozu, b) organizace vzdělávacího programu oboru AIM na akreditovaných
pracovištích, přípravu programu koordinuje Černý, termín do 31. 3.
21) Dopis se stížností MUDr. S. na poskytnutou anesteziologickou péči – odpověď za výbor
připraví Černý.
22) Asociační management pro ČSARIM od firmy Guarant:
• Černý informuje výbor o problémech při jednání představitelů Guarantu se sponzory
pro kongres ČSARIM 2019
• návrh nové smlouvy od Guarantu bude rozeslán členům výboru k vyjádření
• Černý navrhuje roční smlouvu a poté případné prodloužení
• Tošovská končí ve funkci asociační manažerky k 1. 4., nástupce zatím není znám
23) Žádost Cvachovce o úhradu cesty (reprezentuje výbor ČSARIM) na kongresy v Jasné a v
Budapešti – schváleno výborem.
24) Žádosti o nová členství v ČSARIM – schválení nových členů výborem.

25) Termín příštího jednání výboru je podle plánu s ČSIM 12. 6. od 11:00 v Praze,
telekonference (TC) k aktuálním otázkám agendy výboru proběhne dne 30.4. v čase
15:00-16:00. Informace k přihlášení na TC budou rozeslány v předstihu.
Zapsal: Černý
Datum zápisu: 10. 3. 2019
Datum pro připomínky členů výboru: 15. 3. 2019
Datum finální editace zápisu a distribuce zápisu: 17. 3. 2019

