Schůze výboru ČSARIM
28. 06. 2017 od 11:00
1) Kontrola zápisu z minulé schůze
•

Informace o vzniku sekce mladých anesteziologů bude zařazena do
nadcházejícího newsletteru

•

Na čestné členství byl navržen Kozlík, diplom zajistí Cvachovec, těžítka
Jurčeková

•

Dotazník lékařům v přípravě – IPVZ nemá žádnou speciální databázi,
proto bude rozesláno všem členům ČSARIM

2) Příprava XXIV. kongresu ČSARIM, Brno
a) Zahájení a ocenění (Cvachovec)
•

Diplomy: čestná uznání, medaile Celestýna Opitze – návrh Fořtová,
osobnost oboru Čumlivski
(ad Baboučková – Šturma, Jurčeková)

•

Ocenění publikací
Počtova cena – Resuscitační poranění u mimonemocničních náhlých
zástav oběhu, Mokrejš a kolektiv
Kalendova cena – Anestezie a pooperační péče v hrudní chirurgii,
Vymazal Tomáš, Michálek Pavel a kolektiv
Keszlerova cena –

Resisting End – Tidal Carbon Dioxide Predicts

Respiratory Complication in Patients Undergoing Thoracic Surgical
Procedures, Brat, Tothova, Merta, Taskova, Homolka, Vasakova,
Skrickova, Sramek, Olson, Cundrle.
Dvořáčkova cena – Low-Dose or High-Dose Rocuronium Reversed
with Neostigmine or Sugammadex for Cesarean Delivery Anesthesia:
A Randomized Controlled Noninferiority Trial of Time to Tracheal
Intubation and Extubation, Stourac, Adamus, Seidlova, Pavlik, Janku,
Krikava, Mrozek, Prochazka, Klucka, Stoudek, Bartikova, Kosinova,
Harazim, Robotkova, Hejduk, Hodicka, Kirchnerova, Francakova,
Obare Pyszkova, Hlozkova and Sevcik

b) Zpráva VV (Černý)
•

Program až na drobnosti hotov a je zveřejněn na webových stránkách
kongresu

•

Probíhá formální konfirmace řečníků

•

Zahraniční hosté – SR, Maďarsko

c) Zpráva OV (Štourač, Tesaříková)
•

Aktuální stav registrací je 347

•

Jednání výboru ČSARIM bude 6.9. v 17 hod. v hotelu Holiday Inn a
následovat bude společná večeře

•

Pro posterovou sekci jsou připraveny dva time sloty. Štourač vyzval
výbor, aby informovali na svých pracovištích informaci o deadline pro
předložení

•

Vědeckému výboru (který není součástí výboru ČSARIM) bude
hrazena celá doba pobyt

3) Stanovisko výboru ČSARIM k dohledu/dozoru (Cvachovec)
•

Zákon dává možnost školiteli právo převést dozor na dohled (jasně
vymezené kompetence) a naopak. Za dodržení je plně odpovědné dané
pracoviště.

•

Cvachovec předložil výboru odborné stanovisko k danému zákonu.
Stanovisko bylo vypracováno na základě připomínek od vedoucích
pracovníků (setkání „Nenaplněné priority“) a připomínek výboru.

•

Výbor diskutoval nad poslední předloženou verzí stanoviska.

•

Hlasování o dvou formulacích stanoviska
o Stanovisko doplněné o formulaci Balíka – 7 hlasů
o Stanovisko původní, předložené Cvachovcem – 5 hlasů
Stanovisko bude upraveno a zveřejněno.

4) Dotace na lékaře před absolvováním kmene
Mrozek informoval, že pracoviště může nově žádat o dotaci ve výši 25 000
Kč/měsíčně na každého pracovníka do kmene. Je však nutné, aby pracoviště bylo
akreditováno.
5) WEAN SAFE (Černý)
•

Hlasování proběhlo

6) Anketa „profesionalismus“ – postup, výsledky, co od toho chceme? (Černý)
•

Anketa bude dostupná do 30. 6. 2017

•

Černý zpracuje výstup a předloží výboru. Výstup bude použit na kongresu
ČSARIM 2017

7) Otázky časopisu AIM (Adamus)
•

Předplatné nebude zahrnuto do členského příspěvku ČSARIM (došlo by
k významnému navýšení)

•

Byly zveřejněny nové pokyny pro autory, budou zveřejněny na webových
stánkách a zařazeny do následujícího zpravodaje pro členy

•

Poděkování odstupující redaktorce Šplíchalové na následujícím jednání
výboru ČSARIM

•

Adamus ověří, kdo je finálně odpovědný za elektronickou podobu
časopisu

8) Další postup ve věci DP a stanovisek výboru ČSARIM (Černý, Cvachovec)
•

Cvachovec informoval, že rozpracovaná stanoviska budou dopracována

•

Vytvoření záložky na webových stránkách, kde bude plán připravovaných
stanovisek a možnost komentovat členy a zapojit se do přípravy

•

Černý aktualizuje dokument k doporučeným postupům a stanoviskům a
předloží výboru na další výborové schůzi

9) Web společnosti (Michálek)
•

Nové webové stránky byly spuštěny. Veškeré informace doplněny a
členové budou informováni prostřednictvím mailingu a zpravodaje.
Připomínky či návrhy je možné poslat Jurčekové.

•

Newsletter - Druhé vydání je naplánováno na polovinu července 2017.
Poslední schválení má vždy na starosti Michálek/Horáček.

10) Různé (členové výboru)
•

Jednání EBA a NASC na ESA
o Následující meeting bude v Dublinu 17.11.
o Schválena účast Černý, Horáček

•

Fenylefrin
o Žádost o stanovisko výboru ČSARIM, předáno prof. Cvachovcovi
o text stanoviska připraví Černý a Štourač

•

Národní plán optimalizace operační péče – jednání na MZ 8.6.
o Černý informuje o průběhu jednání na MZ
o Na září svolána schůzka pracovní skupiny na MZ

•

Jednání s doc. Duškem - informuje Černý
o vznik Národní informační systém anesteziologické péče pod UZIS
o Critical Incident Reporting System v anestezii - možnost využít
existující systém pod UZIS - SHNU )
o příprava webová platforma pro národní audity CSARIM - jednání s
IBA vede Černý, příslib financování databáze od firmy Baxter

•

Czech Anesthesia Day/Week 2017 – podzim
o Výbor podpořil Czech Anesthesia Days (3 dny - út-čt)
o Koordinátoři na jednotlivých odděleních ARO by měli 50% slevu
na ČSARIM kongres 2018
o Informace o CAD 2017 na kongresu ČSARIM

•

DP ČSARIM – aktuální stav
o Bezpečné podávání farmak během anesteziologické péče – hotovo,
připraveno k předložení výboru
Výbor doporučený postup schválil.

o Bezpečná péče – ještě před jednáním výboru bude rozesláno
členům výboru k připomínkám
o "Tekutiny" - čeká se na nominaci za internisty
o Péče o dárce – zahájení práce
o Diabetes mellitus – čeká se na potvrzení členů WG od České
transplantační společnosti a Společnosti pro orgánové transplantace,
poté zahájení práce
o DP PPH – běží práce
o zavedení záložky na webu ČSARIM - připraví Černý
•

Používání syntetických koloidů v přednemocniční a nemocniční péči v ČR
– dotazníková studie členů ČSARIM, ČSIM a SUMMK
o Ukončen sběr dat - 326 lékařů odpovědělo
o Data jsou zpracovávaná do formátu původní práce pro AIM

•

Dotazník lékařům v přípravě k atestaci
o 24 respondentů

11) Schválení nových členů
Jméno
MUDr. Klincová Martina
MUDr. Šilarová Marcela
Bc. Laciaková Lucie
MUDr. Muzyková Mária
MUDr. Joura Jan
MUDr. Bělohlávková Dagmar
Prim. Longin Pavel

Pracoviště
FN Brno, KDAR
FN Brno
FN Motol, Dětské kardiocentrum
Nemocnice České Budějovice a.s.
Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o.
VN Olomouc
Havlíčkův Brod

