Zápis z jednání výboru ČSARIM
6/2019
Telekonference k vybraným tématům 5. 11. 2019
Přítomni (bez titulů): Černý, Štourač, Bláha, Balík, Stern, Ševčík, Mach, Černá Pařízková,
Horáček (uvedeni jsou i účastníci TC, kteří byli připojeni, ale z technických důvodů nemohli
vstupovat do diskuze)
1) Kongres ČSARIM 2020 – diskuze k počtu dní a programu, na příštím jednání výboru 18.
12. bude předložen návrh k vyjádření výboru (odpovídá Černý)
2) Asociační management pro ČSARIM na rok 2020 – schváleno prodloužení smlouvy
s Guarantem na rok 2020. V 1Q 2020 bude připraven návrh zadání pro výběrové řízení na
další období, koordinuje Bláha.
3) Nenaplněné priority oboru 2021 – diskuze k tématům, diskuze bude pokračovat s cílem
vymezení tématu nejpozději do 30. 1. 2020, odpovídá Černý.
4) Návrh vzniku nových cen „nejlepší školitel“ a „nejlepší rezident“, každoročně
vyhlašované na kongresu ČSARIM, diskuze obsahující argumenty pro a proti, zatím
neuzavřeno.
5) Kurz IPVZ „Novinky v IP“ – nízká účast, diskuze k pokračování formátu, převaha názorů
k ukončení, bude uzavřeno na příštím jednání výboru.
6) Tisková konference ČSARIM – diskuze k tématům, diskuze bude pokračovat s cílem
vymezení tématu nejpozději do 30. 1. 2020, odpovídá Černý.
7) Podnět primáře Běliče k dosavadnímu systému předoperačního/předanestetického
vyšetření – převaha názorů k iniciaci změn upevňujících roli oboru v perioperační
medicíně a umožňujících prosazení konceptu prehabilitace u vybraných subpopulací
pacientů. Jako první krok bude zformování pracovní skupiny, koordinuje Černý.
8) Aktuální situace časopisu AIM – referuje Černý, souhrn k 5. 11.:
• připravena smlouva přechodu časopisu k novému nakladateli
• na 2020 beze změny v předplatném
• přechod na sloučení předplatného a členského příspěvku od 2021, návrh konkrétních
kroků během 1Q 2020, připraví Černý a Mixa.
9) Výběr oborů pro rezidenční místa vypsaná MZ – výbor podporuje uvedení oboru AIM,
administruje Černý. Pozn.: v čase zápisu byl požadavek na navýšení počtu rezidenčních
míst pro náš obor na MZ již odeslán.
10) Termín příštího jednání výboru je podle plánu s ČSIM 18. 12. od 11:00 v Praze.
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