Schůze výboru ČSARIM
1. 11. 2016 od 11:00
Omluveni: Adamus, Balík, Kasal, Stern, Kozlík
1. Vyhodnocení XXIII. kongresu ČSARIM
a) informace organizačního výboru (Somolová, Cvachovec)


Na kongres bylo registrováno celkem 1160 účastníků, kteří měli možnost se účastnit celkem
48 sekcí a prezentací 38 e-posterů. Organizační výbor poukázal na nízký počet posterů,
který by měl být při organizaci dalších ročníků reflektován.



Přednášky z kongresu jsou nahrány na webových stránkách
http://www.csarim.cz/prednasky/ (sekce pro členy ČSARIM). Pokud člen nezná své
přihlašovací údaje, nechť kontaktuje Michaelu Jurčekovou, která je poskytne.



Vyúčtování kongresu není prozatím hotové, nicméně kongres skončil v přebytku. Zisk bude
rozdělen na polovinu mezi ČSARIM z.s. a ČSARIM ČLS JEP.



Informace o kongresu, včetně důležitých odkazů, budou zařazeny do nejbližšího čísla
zpravodaje.

b) informace vědeckého výboru (Černý)


Černý prezentoval anketu vyhodnocující kongres. Společně s Cvachovcem připraví editorial
do nejbližšího čísla časopisu AIM.



Požadavek na příští ročníky – vybavit všechny sály časomírou.



Ocenění využití mobilní aplikace



Mixa informoval, že požadavky na proplacení cestovních výloh je možné poslat Jurčekové,
která zajistí jejich proplacení z prostředků ČSARIM z.s.

2. XXIV. kongres ČSARIM, Brno 7.-9. 9. 2017
a) Návrh (Cvachovec):


Termín kongresu byl zvolen výborem elektronicky – 7.-9. 9. 2017



Čestná prezidentka kongresu – Táborská, výkonný president – Cvachovec



Základní formát kongresu bude zachován – 2 a 1/2 dne, firemní sympozia v polední
přestávce. Možnosti paralelního programu budou zjištěny.



Zvaným zahraničním řečníkům bude uhrazeno ubytování a sociální akce, proplacení cesty
nebude garantováno. Výbor společnosti bude mít hrazeno ubytování po dobu konání
kongresu, zvaní řečníci budou mít hrazenou jednu noc.

b) Organizační výbor


Organizační výbor byl ustanoven ve složení: Štourač, Šrámek, Gál, Cvachovec, Tesaříková
(Guarant).



Organizační výbor zjistí koho požádat o záštity (jména a adresy)

c) Vědecký výbor


Předsedou vědeckého výboru byl ustanoven Černý.



Cvachovec navrhl možnost rozšířit vyzvané řečníky o méně známé, začínající
lékaře/nelékaře. Černý informoval o nedostatku zájmu přednášejících. Členové ČSARIM
budou vyzváni k nominaci přednášejících prostřednictvím editorialu nejbližšího čísla
časopisu AIM (Černý).



Nalos poukázal na malou návštěvnost přednášek zahraničních řečníků, která by měla být
reflektována při sestavování programu (čas, velikost sálu, souběh s jinými aktivitami atd.).



Kongres v roce 2018 se bude konat v Praze (Clarion hotel) v termínu 4.-6. 10. 2018

3. Informace o účasti na WCA2016 v Hong Kongu (Cvachovec, Černý, Ševčík, Tesaříková a Zejnilovič)


Úhrada nákladů delegace ČSARIM: sponzoring Abbvie a ČSARIM ČLS JEP



Hlavní cíle byly: podepsat kontrakt, pozvat do Prahy a navázat kontakty



Prezentace je přílohou zápisu

4. Příprava registračních listů (Stern, Kozlík, Cvachovec, Černý)
a) užití UZ (Kozlík, Balík)


ČSARIM hledá spojence u jiných odborných společností.



Materiály předány Sternovi, který je bude dále rozpracovávat.

b) DUPV


MZ vypracovalo kalkulační list a o jednotlivých složkách je vedena debata (F. Polák z KARIM
napomohl k začlení ČSARIM do listu).

c) vznik center mimotělní podpory srdce a plic (Dostál)


Jednání s kardiology, kardiochirurgy a perfuziology o jednotné koncepci – první návrh
struktury materiálu.



Kardiologická společnost vypracovala listy, které byly schváleny (proces úhrady), kód vázán
na kardiochirurgii, možnost sdílení kódu



Ševčík poznamenal, že by se ČSARIM měl zabývat problematikou venovenózního ECMO u
kritického plicního selhání a zvážit soustředění této péče do několika center v ČR. Naopak
problematika dlouhodobých mechanických náhrad srdečních je navýsost doménou
kardiochirurgickou.

5. Žádost o udělení záštity (Mixa, Kula)


12. Česko-slovenský kongres dětské anestézie a intenzivní medicíny



19th Colours of Sepsis



Výbor schválil záštity nad výše uvedenými akcemi

6. Oborová statistika 2015 (Drábková)


Statistika je přílohou zápisu



Případné požadavky členů výboru na sledované ukazatelé/indikátory je možné předat
Černému

7. Návrh – Člen ESA Council (navržen – Štourač; Active member, příspěvky, 2 doporučení)


Výbor ČSARIM nemá seznam active členů ESA za Českou republiku, kteří budou volit svého
zástupce.



Výbor společnosti podpořil Štourače jako člena ESA Council



V budoucnosti je třeba najít způsob, jak seznam zajistit (šetřením mezi členy ČSARIM,
dotazem na ESA, …)

8. Příprava dokumentu bezpečné podávání farmak během anesteziologické péče (Černý)


Dokument je hotový a do 14 dní bude předán k oficiální oponentuře a následně postoupen
výboru ČSARIM



Černý požádal o propojení dokumentu s ČSIM

9. Dozor a dohled – příprava stanoviska ČSARIM (Černý Herold, Cvachovec)


Novela zákona 95 bude postoupena do 3. čtení
o

43 oborů („redukce oborů“)

o

Stanovena minimální délka vzdělávání

o

MZ následně vydá vyhláškou seznam nástavbových oborů

o

Změna formy atestací – forma tzv. zvyšování kvalifikace

o

Dozor (do kmene) a dohled (po kmeni) – diskuse na téma „do atestace nebude
lékař moci pracovat samostatně“



Postoj ČSARIM bude rozpracován po přijetí zákona.

10. Různé (členové výboru)


Ševčík informoval o průběhu Dostálových dnů (17.-19.10.2016), kde měl ČSARIM vlastní
blok přednášek.



Černý informoval o schůzce s ministrem 13.12.2016, ohledně Národního plánu perioperační
péče.



Černý požádal výbor o úhradu ročního poplatku 10 000 Kč na počítačovou podporu
dotazníkových šetření Czech Clinical Trials in Anaesthesia Network. Výbor souhlasil.



Šturma – poslán návrh MUDr. Novotné – poslední verze bude poslán Jurčekové a bude
přiloženo k zápisu.



Mrozek – zákon o soudních znalcích (obor AIM není vyjmenován). Požadavek na posuzování
lékařů stejného oboru a kvalifikace. Maximální odměna za posudky by měla být navýšena.






Doc. Štourač informoval výbor o průběhu příprav guidelines anestezie u nervosvalových
onemocnění, které sestavuje s Neurologickou společností. Současně upozornil na
akceptované guidelines, které napsal v týmu s dr. Kosinovou pro německou
anesteziologickou společnost. Guideline je součástí projektu OrphanAnesthesia
(http://www.orphananesthesia.eu/en/rare-diseases/published-guidelines/cat_view/61rare-diseases/60-published-guidelines/178-becker-s-disease.html).
Výbor podpořil rozeslání dotazníkového šetření stran RSI v rámci CCTN (Klučka, Štourač,
Michálek, Černý)
Výbor schválil žádosti o členství níže uvedených kolegů

Jméno

Pracoviště

MUDr. Abrhámová Markéta
MUDr. Daňková Romana
MUDr. Eliášová Hana
Štursa Radek
MUDr. Trenz Stanislav
MUDr. Vondráková Veronika
MUDr. Špičák Jan
Kovář Marek
MUDr. Zamborská Monika
MUDr. Jastrabová Radka
MUDr. Urbanová Hana
MUDr. Černá Alice
MUDr. Černá Marcela
MUDr. Hudcová Kamila
MUDr. Satrapová Jitka

NEMOS Sokolov
KARIM FN Brno Bohnice
Nemocnice Ivančice
Teleflex
Nemocnice Rychnov nad Kněžnou
Nemocnice Havlíčkův Brod
VFN v Praze
FN Brno
FN Brno
Nemocnice Jablonec nad Nisou p.o.
Nemocnice Jindřichův Hradec a.s.
FN Brno PRM
ARO Chomutov
NH Hospital, a.s.
Nemocnice Havlíčkův Brod

