Zápis z jednání výboru ČSARIM
1/2021
21. 4. 2021, Praha
Přítomni: viz prezenční listina
1) Změna sídla ČSARIM z.s. – informuje Štourač, výbor souhlasí s návrhem změny sídla.
2) Účetní uzávěrka při ukončení spolupráce s Guarant International – referují Štourač a
Kosíková, byly nalezeny závažné nedostatky v účetnictví v neprospěch ČSARIM, šetření
rovněž ukázalo nedostatečnou úroveň kontroly výborem ČSARIM. Černý navrhuje
vyplacení mimořádné odměny ve výši 20 tis. Kč, z toho 15 tis. Kosíková a 5 tis. Vincová
(účetní) za práci při inventuře všech účetních podkladů, výbor souhlasí. Detaily inventury
účetnictví jsou členům výboru k dispozici na vyžádání u Kosíkové.
3) WCA 2021 – Cvachovec a Černý referují aktuální stav příprav kongresu, který proběhne
plně virtuálně v termínu 1.-5. 9. 2021. Kongres ČSARIM 2021 proběhne paralelně s WCA
2021 (viz dále).
4) Kongres ČSARIM 2021 – základní rámec:
• doba trvání 2 dny (3.-4. 9., 2021 v Praze v O2 Aréna)
• rozhodnutí o plném virtuálním formátu bude provedeno k 30. 6., do té doby pracujeme
s možností hybridní formy a dostupností 1 sálu po dobu trvání kongresu pro fyzickou
účast
• výše registračního poplatku pro členy ČSARIM do 1000 Kč, poplatek umožní plný
přístup na WCA 2021
• nadále princip účasti členů ČSARIM i pro členy SSAIM
• návrh odborného programu připravuje Bláha, termín 16. 5. 2021
5) Finance ČSARIM – aktuální informace o stavu disponibilních prostředků, k dispozici u
Kosíkové a Mixy.
6) SMAI – referuje Klincová, rozsáhlá diskuze k vydané vyhlášce o kompetencích po kmeni.
Černý připraví návrh stanoviska výboru k předmětné vyhlášce ve spolupráci s předsedou
AK AIM. (stanovisko v čase finalizace zápisu již rozesláno).
7) Vzdělávání v oboru AIM – referuje Černý:
• nový ředitel IPVZ (Škulec)
• nový vedoucí Výukového pracoviště IM při IPVZ (Dostál)

•
•
•

porada vedení MZ schválila návrh IPVZ na prodloužení doby vzdělávacího programu
v IM na 2 roky
aktuální stav přípravy simulačního centra pod IPVZ
Štourač informuje o realizaci prvního specializačního kurzu Simulace kritických stavů
na půdě LF MU, který je mandatorní součástí kurikula v AIM. Absolvovalo 27 lékařů
v přípravě k atestaci. Současně informoval o dohodě představitelů vzdělávání v AIM
na jednotlivých fakultách o jednotné náplni, personálních i technickém vybavení a
ceně kurzu, která byla stanovena na 9000 Kč.

8) Projekty ČSARIM – aktuální stav:
• PBM – příprava materiálu pro jednání na MZ (koordinuje Bláha)
• ERAS – příprava materiálu pro jednání na MZ (koordinuje Vymazal)
9) Manuál ČSARIM „Kritické stavy v anestezii“ – referuje Černý:
• příslib podpory Abbvie
• anotace projektu rozeslána členům výboru
10) Udělení záštity projektu OBAAMA-COV – výbor souhlasí. Každé zapojené pracoviště
obdrží jednu registraci na kongres ČSARIM/WCA.
11) Časopis Anesteziologie a intenzivní medicína – referuje Málek:
• navýšení nákladů ze strany Solenu, důvody zjišťuje Málek
• obnovená diskuze nad přechodem do e-podoby, cílový rok přechodu a sloučení
s členským příspěvkem od 2023, nutná koordinace s ČSIM
12) Aktualizace vzdělávacích akcí organizovaných nebo s účastí ČSARIM
• cyklus sympozií na téma „ŽOK“ – probíhá virtuálně
• diskuzní fórum – post COVID elektivní péče 6. 5. – probíhá virtuálně
• Zásady bezpečné analgosedace – jednodenní sympozium (Hoderův den 2021) na téma
bezpečná sedace s cílem formulování zásad bezpečné sedace prováděné jinými obory
(stomatologie, gastroenterologie), odborný program koordinují Černý a Bláha – přesun
na 4Q
• POCUS sympozium – odsun na neurčito na termín umožňující fyzickou účast
• mezioborový medicínsko-právní panel k problematice „marná KPR v terénu“ – přesun
na 4Q
13) Jednání s pojišťovnami AIM
• monitorace hloubky anestezie – obnovení přípravy materiálu
• úhrada sugammadexu – obnovení přípravy materiálu

14) Zpráva Revizní komise (RK) za 2020 – přítomní členové RK ČSARIM požádáni o
přípravu, termín do 30. 6. 2021.
15) Informace o výsledcích voleb do výboru ČSIM na období 2021-2024, novým předsedou
ČSIM byl zvolen Balík.
16) Složení členských poplatků v kontextu členství ve více OS ČLS – do příštího výboru
prověří Cvachovec.
17) Žádosti o nová členství v ČSARIM – schválení 9 nových členů výborem zde:
• Bakalář Bohumil
• Bártková Monika
• Brixi Jan
• Janků Martin
• Klementova Zdenka
• Kopecká Veronika
• Kula Roman
• Pašek Ondřej
• Vaňkátová Alena
18) Termín příštího jednání výboru bude 26. 5. v 11:00 v Praze v hotelu Don Giovanni,
navazuje jednání výboru ČSIM.
Zapsal: Černý
Datum zápisu: 2. 5. 2021
Datum kontroly zápisu: 4. 5. 2021
Datum finální editace zápisu: 15. 5. 2021
Datum distribuce zápisu: 16. 5. 2021
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PREZENČNÍ LISTINA
výborová schůze ČSARIM
21. 4. 2021 v 11:00 hod

doc. MUDr. Balík Martin, Ph.O., EDIC
prof. MUDr. Beneš Jan, Ph.O.
doc. MUDr. Bláha Jan, Ph .O., MHA
prof. MUDr. Cvachovec Karel, CSc., MBA
prof. MUDr. Černý Vladimír, PhD. FCCM
doc. MUDr. Dostál Pavel, Ph.O., MBA
doc. MUDr. Gabrhelík Tomáš, Ph.O.
MUDr. Horáček Michal, D.E.A.A.
MUDr. Mach Dušan
prof. MUDr. Michálek Pavel, Ph.O.
doc. MUDr. Mixa Vladimír, Ph.O.
MUDr. Nalos Daniel, CSc.
MUDr. Stern Michael, MBA
prof. MUDr. Ševčík Pavel, CSc.
prof. MUDr. Štourač Petr, Ph.O.

(

MUDr. Černá Pařízková Renata, Ph.O.
doc. MUDr. Drábková Jarmila, CSc.
MUDr. Herold Ivan, CSc.
Mgr. Flajšingrová Jana \'i~i.\cn----r ~
L
MUDr. Klincová Martina
doc. MUDr. Má lek Jiří, CSc.
MUDr. Mrozek Zdeněk, Ph.O.
MUDr. Otáha l M ichal, Ph.O.
doc. MUDr. Vymazal Tomáš, Ph.O., MHA
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