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České společnosti anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny
Vážení členové ČSARIM,
zasíláme další číslo Zpravodaje ČSARIM.
Současný stav vývoje nákazy covid-19 umožní snad v
brzké době obnovení téměř normálního fungování
společnosti, zejména v oblasti prezenčních vzdělávacích
aktivit. Jsem přesvědčen, že určitý podíl „on-line“ v nějaké
podobě již s námi navždy zůstane a bude jen na nás, zda
najdeme nějakou vyváženou hranici mezi existujícím (a v
řadě aspektů efektivním) přínosem distančních formátů a
vzájemným reálným setkáváním, které, z mého osobního
pohledu, nemůže být sebelepší přenosovou technologií
nikdy plnohodnotně nahrazeno. I z toho důvodu většinu
vzdělávacích akcí pro druhou polovinu roku a další roky
plánujeme jako tzv. hybridní. Nevím rovněž, zda v úvodu
mnou zmíněná zlepšující se etapa covid-19 je již tou
poslední velkou, která tak dramaticky a bezprecedentně
zasáhla naše nemocnice a náš obor – proto se zatím
neodvažuji jakkoliv vyhodnocovat proběhlý rok covid-19 ve
vztahu k našemu oboru, naše „výhry“ či „ztráty“. Nicméně,
bez ohledu na další vývoj a počty nakažených covid-19
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doufám, že se jak zdravotnická, tak laická veřejnost naučí
na nemoc covid-19 zadaptovat, analogicky jako tomu bylo
u jiných infekčních onemocnění v minulosti a že naše příští
roky a fungování všech domén života ČR nebudou
ovlivněny systémovými opatřeními více, než bude opravdu,
ale opravdu (!) nezbytně nutné.
Za sebe i jménem celého výboru děkuji všem členům
ČSARIM za vše co pro náš obor, jeho pozici a dobrou
pověst děláte.

Za výbor ČSARIM
prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D., FCCM
předseda výboru ČSARIM
21. 5. 2021
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Jednání výboru ČSARIM
Výbor ČSARIM obnovil svá pravidelná jednání, zápis z jednání výboru dne 21. 4. 2021 najdete zde.

Kongres ČSARIM 2021
Kongres ČSARIM proběhne ve dnech 3.-4. 9. 2021 v Praze. Finální rozhodnutí o formátu bude
provedeno k 30. 6., do té doby pracujeme s možností hybridní formy a dostupností 1 sálu po dobu trvání
kongresu pro fyzickou účast. Registrační poplatek umožní plný přístup na WCA 2021 (www.wca2021.org).
Otevření webových stránek Kongresu ČSARIM a rámcový program bude k dispozici v druhé polovině
června.
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Změna registrace léčivého
přípravku Suxamethonium chlorid
VUAB 100 mg prášek pro
injekční/infuzní roztok
Státní ústav pro kontrolu léčiv schválil ke dni 13. 1. 2021 změnu registrace léčivého přípravku
Suxamethonium chlorid VUAB, 100 mg, inj./inf.plv.sol., registrační číslo 63/902/10-C, SÚKL kód 161371,
216573, 243486, 243487, 243488, 243489, 252436, 252437, 252438, v rámci které došlo k přidání
alternativní velikosti injekční lahvičky o objemu 4 ml k původní injekční lahvičce o objemu 10 ml. S
ohledem na nově přidané injekční lahvičky je třeba upravit objem rozpouštědla z původních 10 ml na
nově 4 ml. Tento objem rozpouštědla je platný pro obě velikosti injekční lahvičky.

Bližší informace jsou na tomto odkazu:

www.sukl.cz/leciva/zmena-registrace-leciveho-pripravku-suxamethonium-chlorid

Zpravodaj ČSARIM 2021/2

www.csarim.cz

4

Veřejná oponentura Klinických
doporučených postupů

ČSARIM a její členové byli vyzváni k veřejné oponentuře nového klinického doporučeného postupu
(KDP) „KDP-AZV-17 Nozokomiální pneumonie – antibiotická léčba” na Národním portálu KDP, link je zde:
kdp.uzis.cz/guideline-8563245213af46a80c96da69aaba13b475ffaabfb719ea2c8313fa2e720352e4025

Termín je do 6. 6. 2021. Základní informace o KDP najdete zde.
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Studie OBAAMA-COV
Výbor ČSARIM udělil záštitu projektu
OBAAMA-COV. Apelujeme na všechna
pracoviště a prosíme o zapojení se do
unikátního projektu.
Vážené kolegyně, kolegové,
v roce 2021 jsme se rozhodli navázat na úspěšné
projekty OBAAMA (OBstetric Anaesthesia and
Analgesia Month Attributes) z let 2011 a 2015. Oba
byly velice úspěšné jak po stránce faktické, tak
publikační. V roce 2015 jsme poskytli věrný obraz
naší praxe na porodním sále nejen v České
republice, ale i na Slovensku. Protože v roce 2020
vstoupila nejen na porodní sály pandemie
onemocnění COVID-19, rozhodli jsme se pod
záštitou ČSARIM a SSAIM zopakovat náš projekt
a podívat se na dopady pandemie COVID-19 na
každodenní práci anesteziologa na porodním sále.
Protože žádný projekt, a to zejména tohoto
rozsahu, by nemohl být úspěšný bez spolupráce
zainteresovaných pracovišť, dovolujeme si Vás
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touto cestou poprosit o účast ve studii OBAAMACOV, která bude monitorovat tradičně měsíc
listopad stran anesteziologické péče o rodičku a
ohlédne se v demografických datech i za rokem
2020. Samozřejmostí bude tradiční podíl na
publikačních výstupech projektu. S protokolem
studie a pokyny k zapojení se na Vás dovolíme
obrátit v následujících týdnech.
Speciálním poděkováním od ČSARIM bude pro
každé participující pracoviště jedna volná
registrace na kongres WCA/ČSARIM 2021.
Za Steering Committee
Petr Štourač, Jan Bláha a Dagmar Seidlová
6

Studie EPIS-AKI
Výbor ČSARIM udělil záštitu mezinárodní
studii EPIS-AKI, základní informace o studii
najdete zde.
EPIS-AKI je mezinárodní multicentrická
prospektivní
epidemiologická
studie
probíhající v zemích Evropy a v USA.
Koordinačním
centrem
je
Klinika
Anesteziologie, Intenzivní medicíny a léčby
bolesti Univerzitní nemocnice v Münsteru,
Spolková republika Německo. Pro Českou
republiku byla jako koordinační centrum
ustanovena
Klinika
anesteziologie,
resuscitace a intenzivní medicíny Fakultní
nemocnice Ostrava (KARIM FNO), a jako
hlavní koordinátor pro Českou Republiku byl
určen lékař KARIM FNO MUDr Peter
Sklienka, Ph.D. peter.sklienka@fno.cz
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2021 World Congress on Point of Care Ultrasound

Členové ČSARIM se mohou bezplatně registrovat na linku zde:

www.winfocusworldcongress.com
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POC-Echo survey
ESICM požádala ČSARIM o distribuci dotazníkové studie
„...to collect data on the use of point-of-care echocardiography among European Intensivists and
Anesthesiologists. This survey will provide insight into the true prevalence of bedside echocardiography.
Although the critical care journal and social media are very vocal about the use of echocardiography, the
truth may be that it is not yet widely used. Probably, large discrepancies in the experience and frequency
of echocardiography use are likely to be found, depending on the local accessibility of echocardiography
equipment and the experience of participants ...“
Pro zájemce o účast je link zde:
www.surveymonkey.com/r/2QM8TL8

Příručka pro praxi – PŘÍMÁ LARYNGOSKOPIE
Česká společnost otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku připravila ve spolupráci s ČSARIM
edukační materiál k přímé laryngoskopii. Ke stažení zde:
Příručka pro praxi: Přímá laryngoskopie
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České společnosti anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny

Vážení členové ČSARIM, všechny vaše připomínky, podněty a návrhy k činnosti výboru zasílejte
prosím trvale na adresu výboru (vybor@csarim.cz). Bez vaší zpětné vazby a podnětů nemůže
nikdy výbor naplno sloužit ve prospěch oboru a svých členů. Děkujeme.
prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D., FCCM
předseda výboru

Zpravodaj ČSARIM 2021/2

www.csarim.cz

10

