Schůze výboru ČSARIM
17. 5. 2016 od 10: 00 hodin

Omluveni: Dostál, Chytra, Michálek, Mixa, Štourač

1. Kontrola zápisu z 23. 3. 2016
a. Cvachovec – problematika XXIII. kongresu ČSARIM - záštity, oslovení děkanů, četné členství


Cvachovec požádal ČLS JEP o čestné členství pro doc. Hesse a osloví děkany
univerzit s informací, že studenti mají možnost využít vstup na kongres ČSARIM
zdarma.



Černý s Jurčekovou připravili poster na ESA v Londýně.



Zápis byl schválen.

2. příprava XXIII. kongresu, Praha – Clarion 6.-8. 10. 2016
a. zpráva VV (Černý): složení, informace o přípravě programu


Černý informoval výbor o aktuálním stavu příprav kongresu ČSARIM.
o Je naplánováno 17 bloků s názvem anestezie a 6 IM.
o Budou zařazeny nové formáty kulatých stolů a problem based learning
disccussion (prozatím byla dodána pouze dvě abstrakta od jednoho
člověka).
o Černý osloví členy ČSARIM ohledně témat, která by měla být diskutována
v rámci kulatých stolů.
o Volná sdělení budou prezentována formou posterů a nejlepší budou
zařazena do bloku science. Nejlepší sdělení bude publikováno v časopise a
newsletteru ČSARIM. Šéfredaktor připraví editorial, kde budou uvedeny i
podmínky hodnocení. Ševčík upozornil na to, že členové ČSARIM mají také

možnost své prezentace v sekci věnované přednáškám kolegů
angažovaných v humanitárních aktivitách.
o Přednáška osobnosti roku bude zařazena na začátek Key note lectures a
bude mít jiné předsednictvo.
o Během Key note lecture nebude paralelní program (možnost paralelního
programu pouze pro nelékaře/sestry).
o Kurz ultrazvuku basic – možnost uspořádat kurz pro pokročilé – Cvachovec
kontaktuje Mošnu.
b. zpráva OV (Somolová, Cvachovec): složení, finance, společenský večer


OV byl ustanoven ve složení Somolová, Cvachovec, Šturma, Horáček a Michálek.



Jurčeková/Černý zjistí možnost termínu pro ultrazvukové kurzy.



Somolová kontaktuje Černého ohledně mobilní aplikace, která bude vyvinuta pro
účely ČSARIM. Je zájem, aby byla využita již na kongresu v Praze.



Somolová kontaktuje Cvachovce s aktuálními informacemi týkajícími se kongresu.

3. Podpora stanoviska ČSIM ve věci ECLS


Existence dvou dokumentů – první dokument zaujímá postoj a druhý detailněji
popisuje a vymezuje metody postupu.
o Ševčík poukazuje na provázanost obou dokumentů a nutnost, aby na sebe
vzájemně odkazovaly.



Výbor ČSARIM souhlasil s prvním dokumentem a vyzve ostatní společnosti, aby se
připojili.
o Stanovisko bude na hlavičkovém papíře ČSIM a podepsáno Cvachovem i
Černým.



Černý osloví členy výboru, zda mají zásadní připomínku k druhému předloženému
dokumentu. Pokud nebude do stanoveného termínu zaslána žádná připomínka,
bude přijat za stanovisko.

4. ESA, Londýn, 28.-30. 5., Anesthesia Village, poster – Jurčeková, Cvachovec, Černý
5. Úhrada užití UZ v AIM – Cvachovec, Balík


Balík připraví dokument Cvachovcovi, který bude předán na ministerstvo.



Byly odsouhlaseny 4 kódy, které by měly být zohledněny v rámci DRG paušálů.



Výbor vyslovil požadavek na zahrnutí do nového vzdělávacího programu (jako
povinná kompetence).

6. Iniciativa FFF – Cvachovec
7. Různé – návrhy z pléna


Kongres urgentní medicíny – Clarion hotel Ostrava
o ČSARIM byl požádán, aby vytvořil svůj vlastní blok.
o Výbor souhlasil a koordinace se ujme Ševčík.



Navýšení počtu dárců
o Černý - pacienti v paliativní způsobu ošetřování v prostředí intenzivní
medicíny by měli být zvažováni jako potenciální dárci orgánů s nebijícím
srdcem.
o Výbor souhlasí a ztotožňuje se se stanoviskem ČSIM.



Maximální počet lékařů, kteří dohlíží na lékaře před atestaci
o Diskuze výboru ohledně dozoru kvalifikovaných lékařů.
o Černý a Cvachovec připraví základní dokument.



Nalos informoval o Kadaverózním workshopu regionální anestezie v Ostravě. Bude
se konat 8.-9.9.2016 na LF Ostravské univerzity, organizátorem je Sonoakademie.
Výbor souhlasí se záštitou.



Cvachovec informoval výbor, že za odborné posudky pro SÚKL náleží odměna.

8. Přijetí nových členů

Jméno

Pracoviště

MUDr. Ondřej Tedr
MUDr. Pavlína Bučková
MUDr. Parla Formanková
MUDr. Martin Hruška
MUDr. Dagmar Bělehlávková
MUDr. Ondřej Pašek
MUDr. Jana Folbersová
MUDr. Jiří Pařízek
MUDr. Ivana Plšková

FN Motol
Městská nemocnice Ostrava
LKN Horn
Krajská nemocnice Liberec
VN Olomouc
Krajská zdravotní a.s.
Nemocnice na Homolce
Pardubická nemocnice
FNB Poordnice

Jméno

Žádost

MUDr. Jana Poláková

o snížení poplatku

9. Příští schůze na začátku září.

