Zápis z jednání výboru ČSARIM
7/2019
18. 12. 2019, Praha
Přítomni: viz prezenční listina (příloha zápisu)
1) Schválení zápisu jednání výboru číslo 6/2019.
2) Vyhodnocení XXVI. kongresu ČSARIM 2019
• zprávu VV a výsledky hodnotící ankety rozeslané účastníkům kongresu referuje
Štourač
• ekonomická zpráva ještě není k dispozici
• Písemná zpráva VV a OV bude předložena do 31. 3. 2020
3) Kongres ČSARIM 2020 Praha – finální rámec organizace a aktuální stav přípravy
• XXVII. kongres ČSARIM se koná v rámci 17th World Congress of Anaesthesiologists
(WCA 2020), který se koná v termínu 5.-9. září, 2020 v Praze (budova O2 universum)
• po dohodě se Slovenskou společností anesteziologie a intenzivní medicíny (SSAIM)
bude kongres ČSARIM organizován společně pod názvem „XXVII. kongres ČSARIM
a SSAIM“ ve dnech 6.-8. 9. 2020
• kongresový poplatek pro členy ČSARIM a členy SSAIM bude zahrnovat neomezený
přístup na WCA 2020 po celou dobu jeho trvání
• z prostorových důvodů bude odborný program kongresu ČSARIM probíhat v jedné
konsekutivní sekci ve formátu tematických celků orientovaných na klinickou praxi a
nová doporučení se vztahem k našemu oboru
• diskuze k organizaci kongresu a ne/zařazení předávání cen/ocenění během zahájení
kongresu, zatím neuzavřeno
• otevření webové stránky kongresu XXVII. ČSARIM a SSAIM se předpokládá na
přelomu leden/únor
• koordinátoři odborného programu XXVII. kongresu ČSARIM jsou Bláha a Černý,
SSAIM zastupuje Záhorec
4) Návrhy dalších akcí organizovaných ČSARIM v roce 2020 (Černý)
• jednodenní mezioborové sympozium (nebo jeho ekvivalent) zaměřené na
problematiku „point of care ultrasound“ v klinických oborech – záměr přijat, termín
4Q 2020, rámcový návrh programu a organizace na příští jednání výboru (odpovídá
Černý)
• jednodenní sympozium na téma bezpečná sedace s cílem formulování zásad bezpečné
sedace prováděné klinickými obory (gastroenterologie, stomatologie aj.) – záměr
přijat, termín 3Q nebo 4Q 2020, rámcový návrh programu a organizace na příští
jednání výboru (odpovídá Černý)

•

oslovení ČSARIM ke spolupořádání meziborového sympozia zaměřeného na prevenci
perioperačního selhání ledvin v rámci 38. kongresu České nefrologické společnosti
(22. 4. 2020, Praha), bližší informace na příštím jednání výboru

5) WCA 2020 – aktuální stav příprav referují Cvachovec a Černý
6) Ekonomika ČSARIM
• Černý referuje aktuální stav finančních prostředků na účtech ČSARIM
• finanční bilance ČSARIM je dobrá
• Černý referuje o probíhajících jednáních s komerčními subjekty stran získání podpory
pro činnost ČSARIM
• Černý navrhuje přijetí principu „refundace cestovních nákladů pro všechny, kteří
zastupují ČSARIM v rámci mezinárodní spolupráce a/nebo při naplňování klíčových
strategických cílů ČSARIM, pokud dané náklady nejsou hrazeny druhou nebo třetí
stranou“ – návrh přijat
7) Asociační management (AM) pro ČSARIM
• výbor schvaluje prodloužení smlouvy AM pro ČSARIM (po její úpravě v části
sponzoringu) s firmou Guarant na rok 2020
• definování rámcových požadavků na AM pro ČSARIM koordinuje Bláha, předložení
návrhu na nejbližším jednání výboru (nebo do 31. 3. 2020)
8) Czech Anesthesia Day 2019
• stav projektu referují Štourač a Černý
• prezentace výsledků bude v podobě původní práce připravené do 3 měsíců od
obdržení výsledků
• poděkování půjde přímo participujícím pracovištím (Štourač) a cestou Zpravodaje
ČSARIM (Černý)
9) Časopis AIM
• Málek a Černý referují aktuální situaci časopisu
• číslem 6/2019 končí vydávání časopisu Anesteziologie a intenzivní medicína u
vydavatelství Mladá fronta
• nový ročník časopisu začne pod vydavatelstvím Solen jako dvojčíslo 1-2/2020
• během roku 2020 rovněž proběhne diskuze nad nastavením spojení členského
příspěvku do ČSARIM a předplatného časopisu, základním předpokladem sloučení je
dostupnost informací o členech ČSARIM v reálném čase ze strany ČLS, což zatím
nefunguje, Černý bude kontaktovat předsedu ČLS
10) Záštita ČSARIM odborným akcím
• souhlas výboru s udělením záštity pro Colours of Sepsis 2020 (zpravodaj Černý)

•
•

souhlas výboru s udělením záštity pro Dny plicní endoskopie a intenzivní
pneumologie 2020 (zpravodaj Michálek)
výbor ČSARIM se připojuje ke stanovisku ČRR k podpoře ERC doporučení jako
základních doporučení pro poskytování neodkladné pomoci v ČR (zpravodaj Štourač)

11) Úhradová jednání, jednání s plátci péče a MZ
• Mach referuje o aktuálním stavu jednání stran DUPV
• inventura stavu jednání s VZP stran úhrady postupů intraoperační monitorace
(hloubka anestezie aj.) bude prezentována na příštím jednání výboru (připravují Dostál
a Černý)
• Černý informuje o věcném záměru MZ obnovit Pracovní skupinu pro optimalizaci
intenzivní péče, výchozí podmínkou je formální žádost ČSARIM adresovaná ministru
zdravotnictví, odpovídá Černý
12) ČSARIM a ÚZIS
• zpráva o činnosti oboru za rok 2019 s využitím dat NISAP se připravuje
• indikátory kvality anesteziologické péče (IKAP) – prosím doposud nereagující členy
výboru o zaslání návrhů IKAP (nebo připomínek k již v minulosti rozeslanému
návrhu) do 31. 1. 2020
13) Přítomnost členů rodiny u anestezie
• Mrozek referuje aktuální stav problematiky na úrovni ČLK
• diskuze členů výboru k předmětné problematice
• členové výboru se navzájem podělí o postoje/řízené dokumenty k předmětné
problematice z jejich pracovišť
• ČSARIM zformuluje své stanovisko během 1Q 2020 (přípravu stanoviska koordinuje
Štourač)
14) Různé
• výbor ČSARIM souhlasí s nominací MUDr. Viktora Kubrichta, Ph.D. do Pain Relief
Committee WFSA
• gratulace výboru získaným oceněním členů ČSARIM:
– prof. MUDr. Pavel Michálek, PhD, DESA, MSc, FEAMS (VFN Praha) získal jako
první z ČR titul FEAMS (= Fellow of European Airway Management Society),
– MUDr. David Astapenko, Ph.D. (FN Hradec Králové) získal prestižní Cenu Josefa
Hlávky, udělované každoročně pro „lékaře, kteří prokázali výjimečné schopnosti a
tvůrčí myšlení ve svém oboru, do 33 let jejich věku“.
15) Žádosti o nová členství v ČSARIM – schválení nových členů výborem.

16) Návrhy termínů jednání výboru ČSARIM ve 2020 – bude rozesláno systémem Doodle do
8. 1. (odpovídá Černý), snaha koordinovat s termíny jednání výboru ČSIM.
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