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České společnosti anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny
Vážení členové ČSARIM, kolegyně a kolegové,
zasíláme předprázdninové vydání Zpravodaje ČSARIM.
Aktuální průběh nákazy SARS-CoV-2 a těžkých případů se
jeví z pohledu zátěže nemocnic zatím příznivě a umožňuje
snad určitý optimismus směrem k obnovování normálních
poměrů v medicíně i společnosti. Přesto se budeme asi
ještě dlouhou dobu setkávat s odlišnými (a mnohdy značně
polarizovanými) názory na vývoj epidemiologické situace,
roli mutací viru a s tím související případná další opatření.
Pevně osobně doufám, že převládne medicínská
racionalita a vnímání onemocnění covid-19 jako jedné z
mnoha dalších infekčních chorob, se kterými se lidstvo
bude setkávat, na které se zadaptuje bez plošného
omezování občanských svobod, přestože si jsem plně
vědom existence odlišných postojů k předmětné
problematice.
Činnost našeho oboru se postupně dostává do normálních
poměrů, ČSARIM se vrací ke svým „předkovidovým“
aktivitám a projektům. Naše odbornost začíná být
vystavena rovněž nárůstu požadavků na „dohnání“
zmeškané operativy. V tomto kontextu si dovolím krátký
osobní komentář, který reaguje na informace z některých
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nemocnic – tlak na počty výkonů a relativizace dodržování
zásad bezpečnosti anesteziologické péče, které je vnímáno
jako „zdržující“, často s argumentací potřeby nemocných
čekajících na operaci. Potřeba dohnat výkony je
oprávněná, pochopitelná a naše klíčová role, jako oboru, je
maximální spolupráce a sympatie (jak s chirurgy, tak
pacienty). Nikoliv však za cenu snížení bezpečnosti naší
práce a/nebo systémového „obětování“ vzdělávacích aktivit
na našich pracovištích. Doba nezbytného extrémního a
bezprecedentního nasazení již skončila a měli bychom
začít fungovat normálně.
Přeji vám jménem svým, a i celého výboru pohodové
prožití prázdnin a plné zotavení z předcházejících
náročných pracovních měsíců.

Za výbor ČSARIM
prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D., FCCM
předseda výboru ČSARIM
29. 6. 2021
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Průběžně aktualizovaný
kalendář domácích a
zahraničních odborných akcí
najdete vždy na
www.csarim.cz, jejich výčet
již ve zpravodaji uváděn
nebude.
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Kongres ČSARIM 2021
Kongres ČSARIM proběhne dne 4. 9. 2021 ve formátu on-line v jedné sekci. Odborný program bude
vysílán „živě“ z přenosového studia v Praze. Registrační poplatek umožní plný přístup na celý program
WCA 2021 (link zde). Výše poplatku bude pro členy ČSARIM a SSAIM 1000 Kč, bližší informace budou k
dispozici na webových stránkách kongresu ČSARIM 2021 (link zde) - otevření webových stránek a
program bude k dispozici nejpozději do 5. 7. – o spuštění stránek vás budeme informovat.
Odborný program bude probíhat převážně ve formátu diskusních kulatých stolů k aktuálním tématům
oboru. Součástí programu bude vyhlášení tradičních cen ČSARIM za publikační činnost a Lemonova
přednáška.
Předběžný odborný program:
•
Albumin a jeho racionální použití v klinické praxi – update 2021
•
Implementace konceptu Patient Blood Management v ČR
•
Implementace konceptu ERAS v ČR
•
Předanestetické vyšetření – diskuse k aktualizaci Doporučeného postupu ČSARIM
•
Zásady bezpečné anesteziologické péče – diskuse k aktualizaci Doporučeného postupu ČSARIM
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Studie PEOpLE-C19

Dovolujeme si požádat členy ČSARIM o
maximální zapojení do studie „Praxe poskytování
paliativní péče v situaci pandemie COVID-19 z
pohledu lékařů a vybraných profesí nelékařských
zdravotnických pracovníků” (PEOpLe-C19 study).
Projekt je podpořen ČSARIM a dalšími odbornými
společnostmi. Průvodní dopis ke studii a nezbytné
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údaje najdete zde, synopsi studie najdete zde,
souhlas Etické komise s projektem najdete zde.
Přispějte prosím k získání co největšího množství
údajů.
Děkujeme.
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Simulační centrum IPVZ
V současnosti probíhají finální jednání o zahájení výstavby simulačního
centra zaměřeného na obory anesteziologie, intenzivní a urgentní medicína,
které by mělo fungovat pod IPVZ. Aktuální rámcový návrh projektu najdete v
odkazu níže, výsledná podoba se ale může ještě (z)měnit.

IPVZ prezentace návrhu
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Existuje povinnost lékařů znát a aplikovat
vědecké poznatky publikované v zahraničí,
které v ČR dosud publikovány nebyly?

Z pozice předsedy ČSARIM jsem vznesl předmětný dotaz (zde) na prezidenta ČLK a předsedu ČLS JEP.
Stanovisko ČLK je ke stažení zde, osobní neformální stanovisko předsedy ČLS JEP bylo odlišné.
Předpokládám, že se k tématu na půdě výboru ČSARIM v nějaké podobě vrátíme a poté budeme
informovat členy ČSARIM.
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Různé

Dovolujeme si upozornit na recentně publikovanou studii „Hypothermia versus Normothermia after Outof-Hospital Cardiac Arrest” (TTM 2), která nese potenciál změny dosavadní praxe.

Link na studii je zde:

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34133859/
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České společnosti anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny

Vážení členové ČSARIM, všechny vaše připomínky, podněty a návrhy k činnosti výboru zasílejte
prosím trvale na adresu výboru (vybor@csarim.cz). Bez vaší zpětné vazby a podnětů nemůže
nikdy výbor naplno sloužit ve prospěch oboru a svých členů. Děkujeme.
Za výbor ČSARIM
prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D., FCCM
předseda výboru
29. 6. 2021
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