Schůze výboru ČSARIM
19. 12. 2018 v 11:00
GUARANT International, Na Pankráci 17, P4 – místnost „Šemík“
Omluveni (bez titulů): Gál, Kasal, Nalos, Pachl
Přítomni (bez titulů): Adamus, Balík, Cvachovec, Černý, Dostál, Drábková, Herold, Horáček,
Chytra, Kozlík, Mixa, Mrozek, Ševčík, Štourač, Šturma, Bláha, Klincová, Kupečková,
Somolová, Tošovská, Zejnilovič
1. Kontrola zápisu (Cvachovec)
2. Info o hospodářském výsledku XXV. Kongresu ČSARIM, Praha (Somolová)
• Stále není uhrazeno vše od partnerů kongresu
• Kongres měl méně příjmů a více nákladů než v minulém roce
3. Příprava XXVI. Kongresu, Brno (Štourač, Cvachovec, Zejnilovič)
• Představení nové projektové manažerky Jasny Zejnilovič
4. Výsledky voleb výboru ČSARIM (Šturma)
• Stanovení termínu ustanovující schůze, kterou svolává volební komise
o Schůze nového výboru by měla být až po uplynutí doby pro možné
podání stížností na průběh voleb
o Výbor se shodl na termínu 6. 2. 2019 v 11:00
• Rozprava
o Předseda volební komise (Šturma) informoval výbor o průběhu voleb
o Výboru byly představeny výsledky voleb (k nalezení na webových
stránkách společnosti)
5. Problematika podkožních ICD (Ševčík)
• Návrh na vytvoření společného doporučeného postupu s kardiology
• Dr. Stern navrhuje vytvoření doporučeného postupu i vzhledem
k zobrazovacím metodám (zejm. MRI)
6. Záštita simulačních kurzů Aesculap Academie B. Braun (Cvachovec)
• Záštita byla výborem udělena všem simulačním kurzům
• ČSARIM klade důraz na podporu vzdělávání formou kvalitních kurzů bez
ohledu na pořadatele a finančního podporovatele kurzu
7. Klasifikace hospitalizačních procedur (Cvachovec)
• Význam v rámci perioperační medicíny
• Doc. Vymazal informuje o vzniku pracovní skupiny při MZ, která připravuje
KDP Perioperační péče

•
•

DRG markery – stávající způsob vykazování není dostačující
Projekt ERAS – ÚZIS spolupracuje s VZP

8. Dokumenty
• Postup a léčba u epileptického záchvatu a v iniciálních fázích status
epilepticus – na vědomí
• Mezioborové stanovisko k organizaci pooperační péče u dospělých a
dětských pacientů po tonzilotomii nebo tonzilektomii – schválení upravené
verze (příloha – Cvachovec)
o Dokumenty výbor odsouhlasil
o Až bude finální podoba, vystaví se na webové stránky
9. Různé (členové výboru a hosté)
• Prof. Ševčík představil neplatiče společnosti, kteří nehradí členské poplatky za
poslední dva roky
o Ty, které se nepodaří oslovit, budou automaticky vyloučeni ze
společnosti
• Doc. Mixa informoval výbor o finanční bilanci společnosti
o Zároveň vyzval členy výboru, aby své cestovní náklady řešili přes
formulář na stránkách ČLS JEP a zasílali jemu
• Prof. Adamus referoval o časopisu AIM
o Momentálně se vydává číslo 6/2018
o Otázka budoucí podoby časopisu na novém výboru (online verze versus
tištěná, zahrnout předplatné do členství společnosti)
o Klesající trend finanční podpory časopisu
o Problematika nedostatečného množství článků (hrozí vyřazení
z indexace)
o Prof. Michálek navrhuje zavést seminář scientific writing (ve
spolupráci se Sekcí Mladých anesteziologů) dle vzoru ESA
• Debata o našem oboru v oblasti tzv. akademické medicíně. Prof. Ševčík
upozorňuje, že jediná oborová rada oboru AIM pro doktorská studia je na LF
MU v Brně (od r. 2004) a dále existuje podobor AIM v OR Chirurgické obory
na LF UK Plzeň a od r. 2015 i na LF Ostravské univerzity. Na jiných LF v ČR
náš obor v doktorském studiu zastoupen není.
• Doc. Štourač referuje ohledně kongresu Akutně.cz, kterého se účastnilo až
1 100 participantů
o Informace o recentním otevření COCHRANE centra Czech republic při
LF MU (doc. Štourač je zde kmenovým zaměstnancem)

10. Přijetí nových členů
MUDr. Lukáš Kadeřábek
Mgr. Pavlína Homzová, MBA
MUDr. Katka Tošenovská
MUDr. Martin Voldřich, Ph.D.
MUDr. Anton Škuril
MUDr. David Šíla
MUDr. Blanka Badalíková
MUDr. Michaela Dolanská
MUDr. Jakub Kostka
MUDr. Monika Halmová
MUDr. Martina Růžičková
MUDr. Martin Kasík
MUDr. Aneta Papanová
MUDr. Michala Peltanová

ČLENOVÉ VÝBORU, REVIZNÍ KOMISE A HOSTÉ V OBDOBÍ 2014 – 2018

Připravila: Lucie Tošovská
Věcnou správnost kontroloval/upravil: prof. MUDr. Pavel Ševčík, CSc.
Ke kontrole členům výboru zasláno dne: 19. 12. 2018
Finální zápis rozeslán členům výboru: 11. 1. 2019
Za umístění na webové stránky ČSARIM odpovídá: Lucie Tošovská

