Výborová schůze ČSARIM, Praha 24. 6. 2015 - zápis
Přítomni (abecedně): Adamus, Balík, Cvachovec, Černý, Dostál, Horáček, Herold, Michálek, Štourač,
Málek
Omluveni: Drábková, Chytra, Mixa, Ševčík, Šturma, Nalos, Kasal (RK), Kozlík (RK), Pachl (RK), Hmirák
(sesterská sekce)
Hosté: Pradl (kongres ČSARIM), Králová (GUARANT), Mrázová (GUARANT - kongres)
Z hostů omluveni: Mrozek (ČLK), Dušek (ÚZIS)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Zápis z předchozího výboru


Zápis byl přijat

2. XXII. kongres ČSARIM 24. – 26.9.2015 Parkhotel Congress Center, Plzeň


Zpráva organizačního výboru – Pradl, Mrázová
-



Záštity jsou již potvrzeny – bude rozeslán dopis jménem ČSARIM podepsaný
prezidentem kongresu
Doc. Emmerová záštitu přislíbila, ale omluvila se z osobní účasti
K dnešnímu dni již 221 registrovaných – oproti minulosti velký počet
Zasedání výboru ČSARIM proběhne jako obvykle den před konáním kongresu
Tz. členové výboru mají již zajištěno ubytování od 23.9.2015
Zpráva o stavu partnerů – pokles
Společenský večer – 1. večer skupina HIBAJ

Zpráva vědeckého výboru – Černý
-

-

ECHO kurz – je nutné zajistit větší propagaci na členy - dopis připraví Černý – bude
rozesláno elektronicky na členskou základnu ČSARIM
Králová zajistí prezentaci na webových stránkách
Vědecký program kongresu ČSARIM je již z 99% hotov
Černý navrhl nový formát zahájení doplněný o přednášku na volné téma pro Osobnost
našeho oboru – dále navrhl jako 1.osobnost vybrat Dušana Macha. Výbor souhlasil.
Dalším dotazem bylo zahrnutí bloku o výzkumu a vzdělávání - příspěvky by doplnili
PhD studenti
Podnět od zástupce z historie oboru – nově vyhlášená cena pro nelékařské účastníky:
Cena Aleny Stárkové (1.anesteziolog.sestra) – výbor souhlasil – cena bude
prezentována v rámci zahájení kongresu – cenu uvede Málek
Herold informoval o situaci s oceněnými publikacemi
Přednášky:
Zahájení – doc. Václav Fessl - čestný prezident kongresu
Ocenění v rámci společnosti:
Čestné členství ČLS JEP: doc. Václav Fessl, čestná medaile ČLS JEP doc. MUDr.
Eduard Kasal
Čestné členství ČSARIM - Magdaléna Fořtová z Pardubic - Křivánkovy dny
Čestné uznání – Kuta, Cheníček, Jiránek a Dostál

3. XXIII. kongres ČSARIM 2016
-

Termín byl stanoven na 5.- 8.10.2016
Místo konání: Clarion Vysočany Praha

4. Inventura Helsinské deklarace - Černý
-

Černý – poslal rozpis dokumentů a stav jejich aktualizace – viz příloha, zájemci se
mají přihlásit do konce června na e-mail Černého – navrženi byli: Pavel Herda VFN,
Michálek VFN, Renata Černá Pařízková, Štourač

5. Změna stávajících zásad poskytování anes.péče – deklarace na Doporučený postup
-

Návrh na rozšíření užívání kapnometrie
Cvachovec informuje o okolnostech použití, ale je na místě tam, kde je za anes.
používána UPV přístrojem, tam by to mělo být obligatorní a společnost tento postup
doporučuje
Černý připraví formulaci ke změně

6. 2014 ESC GUIDELINES ON NON-CARDIAC SURGERY: CARDIOVASCULAR
ASSESSMENT AND MANAGEMENT
-

Cvachovec doporučil mít vlastní guideline
Černý upozornil, že by guidelines měly být přehlednější s kratším obsahem
Skupina pro přípravu: Štourač, Balík, redakce Černý
Termín přípravy – do konce roku

7. Novelizace 95/2004 Sb. a navazující problematika
-

na základě nesouhlasu se zkrácením doby oborové přípravy na 4 roky zaslal
Cvachovec dopis panu ministrovi MZ – bez odezvy – společnost zkracování doby
nedoporučuje
další komplikace je, že stále neexistují akreditační komise – mají relativně velkou
pravomoc
Akreditace bude oddělena pro kmen a pro vlastní oborou přípravu a to znamená, že
MZ udělí akreditaci pro kmen bez stanoviska AK.
ČSARIM doporučuje zařadit do vzdělávacího programu: zařazení dvou problematik:
UZV a simulace
Bude se měnit atestační vyhláška
Adamus – zmínil vztah SOR a ČSARIM – Cvachovec se vyjádřil, aby SOR byl tím,
kdo bude aktivní a přizve ČSARIM

8. Připojení se k dokumentu DIAGNOSTIKA A LÉČBA SEPSE V SOUVISLOSTI
S TĚHOTENSTVÍM (příloha)
-

ČSARIM dokument podporuje

9. Časopis Anesteziologie a intenzivní medicína – Herold
-

Časové harmonogram jsou dodržovány
Schůzka MF vedení s prof. Svačinou za bČSL JEP a zástupci Meditorial (webová
adresa pro elektronické vydávání časopisu) – všichni mají problém s financováním
Odhadnout bilanci časopisu nelze
Výsledky za 2015 budou stěžejní – poté bude zvážen další postup

10. Zástupce ČLS JEP v EBA UEMS, členství v Obstetrics Anaesthetists´ Ass. – návrhy
nominací
-

Výbor do EBA UEMS vybral a schválil nového zástupce za ČSARIM – Horáček
Do porodnické sekce vybral a schválil nového zástupce za ČSARIM – Bláha

11. Společný Doporučený postup s Neurologickou společností ČLS JEP – Štourač
-

Štourač navrhuje doporučený postup ve spolupráci s neurology při poskytování
anestezie a perioperační péče u pacientů se nervosvalovým onemocnění
Štourač se nabídl DP koordinovat a Černý by byl nápomocen

12. Různé
-

Zprávu o stavu financí ČSARIM z.s. podala Králová
Cvachovec informoval, že k 11.6.2015 bylo občanské sdružení ČSARIM zapsáno jako
zapsaný spolek
Štourač podal zprávu o stavu studie OBAMMA a zároveň poděkoval za příspěvek
Dále požádal o poskytnutí záštity Nadačnímu fondu akutne.cz organizovat simulační
kurzy – ČSARIM záštitu poskytla.

13. Přihlášky 12 nových členů:
-

MUDr. Kateřina Koudelková
MUDr. Viktoriia Sokolovská
MUDr. Helena Lainczová
MUDr. Pavlína Churavá
MUDr. Katerína Ulíková
MUDr. Jan Masák
MUDr. Václav Němec
MUDr. Alexandra Lamprechtová
MUDr. Edita Konopásková
MUDr. Tomáš Pařízek
MUDr. Prokop Straka
Jaroslav Valouch

Zápis schválil: Cvachovec

