Zápis z jednání výboru ČSARIM
5/2019
18. 9. 2019, Praha
Přítomni: Balík, Beneš, Bláha, Cvachovec, Černý, Dostál, Mach, Štourač, Černá Pařízková,
Drábková, Herold, Ševčík, Stern, Svátková (Guarant).
Hosté: Klincová, Mrozek, Otáhal, Seidlová, Valentová (Guarant).
(Jména jsou uváděna bez titulů)
1) Kongres ČSARIM 2019
• zprávu VV referuje Štourač
• zprávu OV referuje Seidlová
• schválení návrhů na udělení Čestného uznání pro – Richterová, Seidlová, Jelínek,
Bejšovec
• schválení návrhu na udělení Opitzovy medaile pro doc. MUDr. Adolfu Scheinarovou,
CSc.
• schváleny výsledky publikačních cen ČSARIM
2) WCA 2020 – aktuální stav příprav referují Cvachovec a Černý
3) Kongres ČSARIM 2020 Praha – výbor schvaluje rámcovou charakteristiku pro organizaci
a odborný program následovně:
• kongres ČSARIM 2020 proběhne paralelně/společně s WCA 2020
• kongresový poplatek pro samoplátce z ČR a SR bude zahrnovat vstup na WCA 2020
• odborný program budou tvořit 2 paralelně probíhající sekce v ČJ
• odborný program bude vytvořen ve spolupráci s NLZP
• odborný program by neměl kopírovat program WCA
• shoda na formátu „širších tematických okruhů“ pro jednotlivé dny
• koordinátor přípravy odborného programu – Bláha
• první informace o odlišném formátu kongresu ČSARIM 2020 proběhne v rámci
kongresu v Brně
4) Finanční situace ČSARIM
• Svátková referuje aktuální stav finančních prostředků a smluvních plnění
• Černý referuje o probíhajících jednáních s komerčními subjekty stran získání podpory
pro činnost ČSARIM
• návrh ekonomických modelů pro spojení členského příspěvku a předplatného předloží
Černý a Mixa
5) Fond mobility pro členy ČSARIM do 35 let
• revidovaný návrh principů FM předložil Černý (příloha 1 zápisu)

•
•

souhlas výboru s předloženým návrhem
Štourač pověřen vypracováním konkrétních pravidel čerpání FM

6) Časopis Anesteziologie a intenzivní medicína (AIM)
• aktuální stav časopisu referuje Černý
• návrh strategie časopisu za redakční radu AIM předkládá Černý
• výbor schvaluje následující kroky:
o podíl ČSARIM na nákupu nového redakčního systému částkou 100 tis. Kč. (ve
spolupráci s ČSIM, která participuje stejnou částkou)
o odchod od MF a přechod k novému nakladateli Solen
o od roku 2020 plán 4 čísla ročně + 1 speciální číslo typu „rok v přehledu v AIM
a souvisejících oborech“
o od nejbližšího možného termínu spojení členského příspěvku s předplatným
časopisu
o cílový stav „online“ verze s přechodným obdobím obsahujícím tištěnou verzi
7) Záštita ČSARIM
• Černý a Štourač předkládají návrh na úpravu pravidel pro udělování záštity ČSARIM
pro vzdělávací akce organizované jinými odbornými společnostmi/grémii tak, aby
základní podmínkou udělení záštity bylo vždy přiměřené snížení účastnického
poplatku pro členy ČSARIM – výbor souhlasí s návrhem a jeho platností od příštích
žádostí o záštitu
• udělení záštity pro Hoderův den 2019
• udělení záštity pro simulační kurzy zaměřené na krizové stavy v anestezii a intenzivní
péči organizované Aesculap Akademie (záštita udělena v rámci partnerství BBraun a
ČSARIM)
• udělení záštity nad 4. ročníkem konference o neinvazivní ventilaci (odborný garant
Štourač)
8) Žádost firmy Bard Czech Republic o vyjádření k metodě TTM – odpovídá Černý
9) Problematika DUPV
• Mach a Dostál referují aktuální stav jednání
• společné stanovisko ČSARIM/ČSIM k problematice bylo odesláno na MZ a VZP
10) Spolupráce s ÚZIS
• probíhají pracovní schůzky k získání dat o činnosti oboru za 2018, slib ÚZIS dodat
finální reporting do kongresu ČSARIM
• probíhá analýza dat projektu ČSARIM sledujícího vztah anestezie a demence, slib
ÚZIS dodat finální reporting do kongresu ČSARIM

•

indikátory kvality anesteziologické péče (IKAP) – prosím doposud nereagující členy
výboru o zaslání návrhu IKAP do 30.9.

11) Úhrada monitorace hloubky anestezie/analgezie v oboru AIM
• aktuální stav jednání referuje Černý a Dostál
• nutnost přípravy materiálu obsahující odbornou argumentaci a vymezení indikací,
koordinuje Černý
12) Nové webové stránky ČSARIM
• aktuální stav příprav referuje Štourač
• diskuze k obsahu a struktuře
• připomínky ke struktuře zasílejte průběžně na Štourače
13) Informační materiály pro pacienty
• součást nového webu
• rámcovou strukturu referuje Černá Pařízková
14) Aktuálních stav speciálních projektů ČSARIM
• Cílená regulace tělesné teploty/ konsenzuální stanovisko mezioborové pracovní
skupiny – Beneš navrhuje úpravy dokumentu, Černý zapracuje a materiál bude
předložen znovu
•

Patient blood management v ČR – Bláha a Černý předložili věcný záměr projektu,
souhlas výboru

•

Kurikulum ČSARIM pro simulační výuku – Stern informuje o stavu přípravy

•

Manuál ČSARIM pro krizové situace v anestezii – diskuze k obsahu a vztahu k jiným
materiálům, zaměřeným na identickou problematiku. Není předpoklad zásadního
rozdílu v odborném obsahu řešení jednotlivých situací, formálně bude manuál
vyjadřovat odborný názor ČSARIM k řešení jednotlivých situací.

15) Nenaplněné priority oboru – proběhne v 1 nebo 2Q 2020, prosím členy výboru o návrh
témat do 31.10.
16) Czech Anesthesia Clinical Trials and Audit Network – inventura projektů
• Czech Anesthesia Day – informační kampaň v rámci kongresu ČSARIM a ve formátu
Aktuality členům ČSARIM a vedoucím pracovišť oboru AIM, termín 4. týden v říjnu
(Černý, Štourač, Beneš, Bláha, Vymazal a kol.)
• Acute Pain Service v ČR – probíhá sběr dat (Štourač, Černý, Kubricht)
• Anestezie a demence – probíhá analýza dat ve spolupráci s ÚZIS (Černý, Horáček)
• Kyslíková terapie v CR – ve fázi zpracování dat (Máca), příprava Round table
k problematice (Máca, Černý)

17) Kurz IPVZ „Novinky v IP 2019“ – ČSARIM připravilo program na určený den. Děkuji
všem členům výboru, kteří se zapojili do přípravy programu.
18) Kmenové zkoušky oboru AIM (referuje Ševčík, do zápisu je vložen jeho originální text):
„MZd se v létě cestou KORu a cestou proděkanů pro specializační vzdělávání obrátilo na
garanty specializačního vzdělávání v oboru AIM na všech LF v ČR, aby pro podzim 2019
stanovili pro každou LF 2 termíny tzv. kmenových zkoušek. Domníváme se, že 16
zkouškových dnů (8x2) pro obor AIM je pro letošní podzim značným nadbytkem. Kdo se k
těmto zkouškám může hlásit? Ti, kteří nastoupili do oboru po 1.7.2017, čili po datu, kdy
nabyla platnosti novela Zák 95/2004, nemohou, neboť 30 měsíců uplyne až 1.1.2020. Ti,
kteří vstoupili do oboru před 1.7.2017, postupují podle předchozí platné novely a tudíž by
se jich tyto zkoušky týkat neměly. Takže se snad může jednat o několik jedinců z jiných
zemí (Slovensko, možná Ukrajina?), kterým byla naším MZd uznána určitá délka praxe v
jejich zemi a do vzdělávání v ČR vstoupili po 1.7.2017. Ti by mohli na podzim t.r.
dosáhnout 30ti a více měsíců předkmenové přípravy. Současně garanti navrhli zkoušející
pro „kmenové“ zkoušky za jednotlivé fakulty. V průběhu léta připravila SOR oboru AIM
(především doc. Beneš a doc. Vymazal) 30 tripletů otázek pro kmenové zkoušky“.
19) Návrh MZ pro metodický pokyn řešení náhle vzniklého ohrožení životních funkcí. Výbor
ČSARIM projednal předložený návrh a formuloval své stanovisko (příloha 2 zápisu).
20) Žádosti o nová členství v ČSARIM – schválení nových členů výborem. Černý referuje o
případech opožděné reakce žadatelům o členství, Svátková prověří existující
mechanismus příjmu žádostí a při systémovém problému předloží návrh řešení. Informace
na příštím jednání výboru.
21) Gratulace Drábkové k získání Ceny Josefa Hlávky za knihu „Následná intenzivní péče“.
22) Termín příštího jednání výboru – 1. 10. v Brně, projednávána bude agenda vztahující se
ke kongresu.
Zapsal: Černý
Datum zápisu: 24. 9. 2019
Datum pro připomínky členů výboru: 27. 9.
Datum finální editace zápisu a distribuce zápisu: 28. 9.

