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České společnosti anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny
Vážení členové ČSARIM, kolegyně a kolegové,
zasíláme další číslo Zpravodaje ČSARIM a z pozice
předsedy výboru si dovolím opět krátký úvodní komentář k
aktuálním událostem kolem nás.
Přestože dochází v posledních dnech k mírnému nárůstu
počtu hospitalizovaných pacientů s onemocněním covid19, zastávám názor z minulého zpravodaje, že „doba
nezbytného extrémního a bezprecedentního nasazení již
skončila a měli bychom začít fungovat normálně ...“. Cesta
k adaptaci zdravotnického systému na (téměř jistě již
trvalou) přítomnost viru SARS-CoV-2 v populaci byla
ostatně hlavním tématem (ČSARIM a Národním
dispečinkem intenzivní péče iniciovaném) setkání předsedů
vybraných odborných společností (OS) na půdě ČLS JEP
dne 16.9. 2021 v Praze. Výstupem jednání by měl být
konsensuální dokument, jehož společným jmenovatelem je
snaha nastavit systém tak, aby nedocházelo k
upřednostňování jedné choroby či diagnózy před ostatními.
Podaří-li se takový apolitický dokument vytvořit, bude
zveřejněn.

Anaesthesiologists, v jehož rámci proběhl i výroční kongres
ČSARIM. Dovolte mi, abych zde poděkoval všem, kteří se
na obou akcích odborně podíleli. Kongres ČSARIM rovněž
otevřel otázku nutné (z pohledu vývoje stavu odborného
poznání) úpravy aktualizace některých, pro naší denní
rutinu zásadních doporučených postupů, kde chceme
významně posílit roli členské základy již od počátku
procesu aktualizace (viz dále).
V posledních dnech probíhá rovněž diskuze mezi
odbornými společnostmi a MZČR k návrhu novely vyhlášky
„397/2020 - započtení praxe na covidových pracovištích”.
Stanovisko ČSARIM najdete níže.

Za výbor ČSARIM
prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D., FCCM
předseda výboru ČSARIM
20. 9. 2021

Dne 5. 9. 2021 skončil 17th World Congress of
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Ceny ČSARIM
V rámci letošního kongresu ČSARIM byly předány
ceny a ocenění ČSARIM za rok 2020
Počtova cena
Astapenko D., Škulec R., Pařízková Černá R., Pintérová
N., Hovanec T., Mlýnková T., Dudáková J., Bílská M.,
Pařízek T., Radochová V., Černý V. Změny výšky vrstvy
endoteliálního glykokalyx po náhlé zástavě oběhu s kardiopulmonální resuscitací na experimentálním modelu srdeční
zástavy u prasete domácího. Anesteziologie a intenzivní
medicína. 2020;31(5):212-216. doi:10.36290/aim.2020.052;
28 bodů (12 hlasujících)

Kalendova cena
Jan Maláska, Jan Stašek, Milan Kratochvíl, Václav
Zvoníček. Intenzivní medicína v praxi. Maxdorf, 1. vydání,
2020 (10 hlasujících pro z 15)
Keszlerova cena
Jozef Klučka, Kateřina Szturzová, Martina Kosinová, Lenka
Knoppová, Michaela Ťoukálková, Roman Štoudek, Milan
Kratochvil, Alena Trčková, Martina Klincová, Petra
Kovalčíková, Tomáš Pavlík, Ladislav Plánka, Jiří Tůma,
Petr Štourač. Depth of Neuromuscular Blockade and the
Peri-operative Conditions in Laparoscopic Surgery in
Pediatric Population: randomized controlled pilot trial.
Journal of Cli-nical Anesthesia.
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Dvořáčkova cena
Klučka Jozef; Martina Kosinová, Kai Zacharowski, Stefan
de Hert, Milan Kratochvíl, Michaela Ťoukálková, Roman
Štoudek, Hana Zelinková and Petr Štourač. Rapid
sequence induction: An international survey. European
Journal of Anaesthesiology.
Uznání ČSARIM za rozvoj oboru
doc. MUDr. Ladislav Hess, DrSc.
MUDr. Jiří Valenta
doc. MUDr. Tomáš Vymazal, Ph.D., MHA
prof. MUDr. Jan Beneš, Ph.D.
MUDr. Michal Horáček, DESA
Čestné členství ČSARIM
prof. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D.
Všem oceněným velmi gratulujeme
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Medaile ČSARIM
Od letošního roku uděluje výbor ČSARIM medaile ČSARIM
„za mimořádné zásluhy pro obor“, určené lékařům, nelékařským zdravotnickým pracovníkům, případně i nezdravotníkům.

Při příležitosti kongresu byly uděleny medaile za mimořádné
nasazení během epidemie covid-19. Seznam letošních nositelů medaile najdete zde.
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Kongres ČSARIM 2022
XXVIII. kongres ČSARIM proběhne v termínu 22.–24. 9. 2022, tradičně v pavilonu E na brněnském
výstavišti. Připravujeme tři dny plné zajímavých přednášek, praktických workshopů a diskusí k aktuálním
tématům. To vše doplněné společenskou akcí.
Těšíme se na shledanou s Vámi v Brně
prof. MUDr. Petr Štourač, Ph.D.
výkonný prezident kongresu
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MUDr. Dagmar Seidlová, Ph.D.
předsedkyně organizačního výboru
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Doporučené postupy ČSARIM
- aktualizace a výzva členům

Byl zahájen proces aktualizace dvou klíčových doporučených postupů ČSARIM - Zásady bezpečné
anesteziologické péče z roku 2017 (zde) a Předanestetické vyšetření z roku 2006 (zde). Výbor ČSARIM
vítá všechny vaše podněty k aktualizaci obou dokumentů, zasílejte prosím na adresu sekretariátu
ČSARIM. Vzniklý finální návrh aktualizace bude rozeslán členům ČSARIM k vyjádření, předpokládaný
termín dokončení je 2Q 2022.
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Doporučené postupy
pro resuscitaci ERC 2021

Výbor ČSARIM ve spolupráci s Českou resuscitační radou (ČRR) připravil český souhrn nových
doporučení ve formátu suplementa časopisu Anesteziologie a intenzivní medicíny, ke stažení zde. ČRR
připravila rovněž související infografiku, ke stažení v zip formátu zde. Originální doporučení ERC jsou na
linku: https://cprguidelines.eu.
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Stanovisko ČSARIM k návrhu novely
vyhlášky 397/2020
Návrh novely určuje maximální dobu započtené praxe na covidových pracovištích. Nesouhlasné
stanovisko ČSARIM najdete níže.
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Studie PEOpLE-C19
Připomínáme a doporučujeme účast ve studii „Praxe poskytování paliativní péče v situaci pan-demie
COVID-19 z pohledu lékařů a vybraných profesí nelékařských zdravotnických pracovníků” (PEOpLe-C19
study). Projekt je podpořen ČSARIM a dalšími odbornými společnostmi. Průvodní dopis ke studii a
nezbytné údaje najdete zde, synopsi studie najdete zde, souhlas Etické komise s projektem najdete zde.
Přispějte prosím k získání co největšího množství údajů.
Děkujeme.

Názor každého zdravotnického pracovníka je pro nás důležitý,
přispěje ke zjištění situace a přípravě opatření pro zkvalitnění péče

PROSÍME O VYPLNĚNÍ NA https://is.muni.cz/pruzkum/22382
Registrace: ClinicalTrials.gov (NCT04910243)
podporovatelé
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Ústav simulační medicíny
Dne 1. 9. 2021 vznikl na půdě Lékařské fakulty Masarykovy univerzity historicky první Ústav simulační
medicíny jako preklinické pracoviště zaměřené na rozvoj této nové dynamicky se rozvíjející mezioborové
disciplíny. Ústav je logickým vyústěním projektu Simulačního centra LF MU (SIMU), které je v provozu
právě rok a jehož branami již prošlo několik tisíc studentů a které zorganizovalo historicky první
akreditovaný předatestační simulační kurz v oboru AIM na jaře tohoto roku. Prvním přednostou ústavu
byl jmenován prof. MUDr. Petr Štourač, Ph.D. a jeho zástupkyní doc. MUDr. Martina Kosinová, Ph.D.
Vznik ústavu a jeho řízení lékaři našeho oboru představuje mimořádný úspěch a další z řady kroků
posilování významu našeho oboru v systému pregraduálního vzdělávání.
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Katedra Anesteziologie a resuscitace při IPVZ
Novým vedoucím katedry byl pověřen doc. MUDr. Tomáš Vymazal, Ph.D., MHA. Děkujeme předchozímu
vedoucímu katedry prof. MUDr. Karlovi Cvachovcovi, CSc., MBA za dlouholetou práci ve prospěch oboru.
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Akademické centrum maligní hypertermie

Na začátku září vzniklo pod hlavičkou Lékařské fakulty Masarykovy univerzity Akademické centrum
maligní hypertermie. Sdružuje pracoviště, která se systematicky zabývají diagnostikou a léčbou maligní
hypertermie (Klinika dětské anesteziologie a resuscitace FN Brno a LF MU, Anesteziologickoresuscitační klinika FN USA a LF MU, Ústav lékařské genetiky a genomiky FN Brno a LF MU a Interní
hematologická a onkologická klinika FN Brno a LF MU). Link je zde: https://www.fnbrno.cz/detskanemocnice/klinika-detske-anesteziologie-a-resuscitace/centrum-maligni-hypertermie/t4031
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Fond mobility SMAI ČSARIM
Vypsání 2. kola Fondu mobility SMAI ČSARIM

Dovoluji si členy ČSARIM a SMAI informovat o možnosti přihlásit se do 2. kola FM SMAI ČSARIM. Sběr přihlášek probíhá
do 30.9.2021. Seznam podporovaných akcí a bližší informace naleznete ve

Facebookové skupině SMAI

nebo na webu https://www.csarim.cz/kdo-jsme/sekce-spolecnosti/sekce-mladych-anesteziologu-a-intenzivistu.
Nepropásněte skvělou a v Evropě jedinečnou možnost získat podporu na vzdělávání od vlastní odborné společnosti.
Veškeré dotazy k předmětné problematice směrujte na předsedkyni SMAI ČSARIM - MUDr. Martinu Klincovou
(klincova.martina@smai.cz).
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Semináře Život ohrožující krvácení v různých oborech

ČSARIM pořádá sérii tří akreditovaných interaktivních
seminářů pod názvem Život ohrožující krvácení v různých
oborech - update 2021 pod odborným vedením prof. MUDr.
Vladimíra Černého, Ph.D., FCCM.
Třetí seminář série se koná 23. září 2021 od 18:00. Pokud
Vás tedy zajímá téma "Život ohrožující krvácení z pohledu
specialisty v oboru perioperační medicíny", pak je možná
ten nejlepší čas si tento termín poznamenat do kalendáře.
Seminář se bude konat stejnou formou, jako předchozí dva,
tedy živým, online vysíláním ze studia.
Přednášet Vám opět budou prof. MUDr. Vladimír Černý,
Ph.D., FCCM, doc. MUDr. Jan Bláha, Ph.D., MUDr. Michal
Pořízka, Ph.D. a doc. MUDr. Roman Záhorec, CSc.
Více informací včetně programu a registračního formuláře
naleznete na stránkách:

www.csarimseminare.cz
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K zamyšlení ...

Zde chceme v nepravidelném režimu přinášet odkazy na texty, které nás mají vést k zamýšlení nad denní
rutinou ve vztahu k různým tématům oboru.

https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2784454
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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.
Za výbor ČSARIM
prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D., FCCM
předseda výboru
20. 9. 2021
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