Zápis z jednání výboru ČSARIM
1/2020
5. 2. 2020, Praha
Přítomni: viz prezenční listina
1) Schválení zápisu jednání výboru číslo 7/2019.
2) Vyhodnocení XXVI. kongresu ČSARIM 2019
• Štourač referuje ekonomickou zprávu Guarantu
• diskuze členů výboru ke zprávě
• výše zisku pro ČSARIM je výborem považována za neúměrně nízkou s ohledem na
ekonomiku kongresu
• Štourač pověřen dalším jednáním s Guarantem
3) Kongres ČSARIM 2020 Praha – aktuální informace o přípravě kongresu referuje Černý
• předložen rámcový návrh programu (Černý, Bláha)
• webová stránka a registrace bude otevřena do konce února
• diskuze k výši poplatků pro členy ČSARIM a SSAIM
• abstrakta nebudou letos příjímána
• program kongresu proběhne v jedné sekci
• slavnostní úvod bude součástí kongresu, zařazení tradičních slavnostních přednášek
formátu „Lemonova přednáška“ nebo „přednáška osobnosti oboru“ bude ještě
diskutováno
4) WCA 2020 – aktuální stav příprav referují Cvachovec a Černý
• informace OV referuje Cvachovec
• informace VV referuje Černý
• zatím nedosaženo shody mezi BBraun a Guarant stran alokace simulačního
worskhopu , bude předmětem dalšího jednání (Černý, Stern)
5) Finance ČSARIM
• Černý referuje aktuální stav obou účtů ČSARIM
• finanční bilance ČSARIM je dobrá
• Černý referuje o probíhajících jednáních s komerčními subjekty stran získání podpory
pro činnost ČSARIM
6) Asociační management (AM) pro ČSARIM
• Černý a Štourač referují o zpětné vazbě od firem stran komunikace s Guarantem
• diskuze členů výboru

•
•

výbor ČSARIM nepovažuje za možné pokračovat ve spolupráci s Guarantem po
ukončení smlouvy pro rok 2020
na příštím jednání výboru bude předložen návrh na řešení AM (nebo jeho ekvivalentu)
pro ČSARIM na rok 2021 a dále (Černý a Štourač)

7) Pamětní deska k uctění památky Lva Spinadela
• výbor souhlasí s finanční podporou vzniku desky
• podmínkou plnění podpory je souhlas výboru ČSARIM s návrhem obsahu a formy
desky
8) Nové webové stránky ČSARIM
• Štourač referuje o stavu příprav
• práce probíhají v souladu s harmonogramem
9) SMAI
• aktuální stav činnosti SMAI referuje Klabusayová
• výbor schvaluje návrh na složení hodnotící komise (Štourač, Klincová, Beneš) pro
hodnocení žádostí o čerpání FM SMAI
• diskuze o nutnosti kontroly věku narození členů SMAI – výbor nepodporuje zavedení
žádných administrativních nástrojů do zjištění případu „zneužití“
• smlouva o SMAI mezi ČSARIM a ČSIM – text bude rozeslán členům výboru
k připomínkám a při absenci připomínek bude schválen (koordinuje Štourač),
poznámka: do určeného termínu bez připomínek členů výboru a text smlouvy
odsouhlasen.
10) Projekty ČSARIM – aktuální stav
• Stanovisko výboru ČSARIM k přítomnosti rodičů/zákonných zástupců na operačním
sále – aktuální stav práce na dokumentu referuje Štourač, diskuze k problematice
(Mrozek)
• PBM a ERAS – podány návrhy na zařazení projektů pod MZ ve formátu ekvivalentu
„národního plánu“, neformální informace o přijetí obou projektů (Černý)
11) Časopis AIM
• Málek referuje aktuální situaci časopisu
• zahájení práce s redakčním systémem
• informace o edičním plánu na 2020
• pro naplnění záměru spojení členského příspěvku do ČSARIM a předplatného
časopisu je nutno ověřit spolehlivost databáze členů ČSARIM u ČLS, k dalšímu
jednání na příštím výboru

12) Vzdělávací akce ČSARIM v roce 2020
• jednodenní mezioborové sympozium (nebo jeho ekvivalent) zaměřené na
problematiku „point of care ultrasound“ v klinických oborech – Černý referuje
aktuální stav příprav
• jednodenní sympozium na téma bezpečná sedace s cílem formulování zásad bezpečné
sedace prováděné klinickými obory (gastroenterologie, stomatologie aj.) – Černý
referuje aktuální stav příprav, akce proběhne ve formátu Hoderův den, předběžný
termín stanoven na 5. 11. 2020.
13) Nenaplněné priority oboru 2020
• výbor schvaluje témata:
- Realizace vzdělávaní na akreditovaných pracovištích vs. požadavky provozu
- Problematika, jak se stavět k situacím, kde je konflikt mezi zajištěni bezpečnosti a
požadavku provozu
• termín a program na příštím jednání výboru (Černý)
14) Záštita ČSARIM
• po zapracování připomínek výbor schvaluje „Stanovisko k používání neuroaxiálních
konektorů ISO 80369-6 ...“
15) Návrh na aktualizaci DP ČSARIM pro péči o oči, rozšířenou o problematiku předmětné
péče na pracovištích IP – výbor souhlasí. V pracovní skupině projektu bude i zástupce
NLZP. Anotaci projektu připraví Gabrhelík a Černý na příští jednání výboru.
16) Úhradová jednání, jednání s plátci péče a MZ
• Mach referuje o aktuálním stavu jednání stran DUPV
17) ČSARIM a ÚZIS
• zpráva o činnosti oboru s využitím dat NISAP za 2019 se připravuje ve spolupráci s
ÚZIS
• indikátory kvality anesteziologické péče (IKAP) – do termínu bez připomínek členů
výboru
• návrh IKAP předloží na příštím jednání výboru Černý
18) Zpravodaj ČSARIM
• přípravu obsah referuje Černý
• anketní otázka se bude týkat genderové problematiky
• návrhy anketní otázky do dalšího zpravodaje zasílejte do 15. 3.
19) Zpráva RK – předkládá Drábková, výbor schvaluje zprávu RK v podobě bez přílohy.

20) Žádosti o nová členství v ČSARIM – schválení nových členů výborem, seznam uveden
pod zápisem.
21) Termín příštího jednání výboru bude 1. 4.

Zapsal: Černý
Datum zápisu: 25. 2. 2020
Datum kontroly zápisu oběma místopředsedy výboru: 26. 2. 2020
Datum finální editace zápisu: 27. 2. 2020
Datum distribuce zápisu: 27. 2. 2020
Seznam nových členů ČSARIM schválených na jednání výboru:
Adamusová
Buršík
Dočekalová
Dubový
Ducárová
Fiedlerová
Golovanov
Hamšíková
Hladík
Hudáková
Hudec
Chlupová
Juřeníková
Kašný
Keselica
Kopecký
Kornhauserová
Kovácsová
Kovářová
Král
Kutěj
Levkovec
Mikl
Moťková
Mrkvičková
Musilová
Nezval
Parma
Peltanová
Prokopová
Řiháková
Slavíková

Petra
Denis
Tereza
Zdeněk
Kamila
Zuzana
Pavel
Linda
Dominik
Gabriela
Jan
Jitka
Marta
Jiří
Miroslav
Petr
Monika
Anita
Eva
Jakub
Martin
Gennadij
Jakub
Lucie
Aneta
Tereza
Vladislav
Michal
Michala
Tereza
Kristýna
Iva

Slunečková
Stepaniuk
Swaczyna
Šatná
Šúst
Trlicová
Vafek
Vach
Venclů
Vodička
Vrbica

Barbora
Yaroslav
Radan
Nicola
Pavol
Michaela
Václav
Robert
Marie
Vojtěch
Kamil

