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České společnosti anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny
Vážené kolegyně, vážení kolegové,
naše pracovní i osobní životy jsou
nadále ovlivněny národní situací s
onemocněním covid-19, v řadě
aspektů ještě více než v do-bě,
kdy jsem psal úvodník k předchozímu zpravodaji a měl jsem
pocit, že máme nejhorší za námi.
V klinické práci zažíváme zcela
bezprecedentní období, nikdy v minulosti nebyla česká medicína vystavena takovému náporu, zátěži a
takovému omezování
obvyklé
zdravotní péče, jako je tomu nyní.
Nikdy předtím jsme nebyli tak
často v situacích, kdy umísťujeme
naše pacienty na druhý konec republiky, kdy jsme nuceni více než
kdykoliv předtím zvažovat indikace
k přijetí do intenzivní péče, kdy
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pracujeme v podmínkách, jež lze
nazývat jako suboptimální jen se
značnou dávkou eufemismu.
Poslední týdny jsou z pohledu
zátěže na náš obor mimořádné a
má představa obnovit aktivity
výboru naplno se ukázala jako
mylná. Nicméně si silně uvědomuji, že protahování útlumu činnosti
výboru a naší práce pro odbornou
komunitu a členskou základnu dále
nelze. Řada protiepidemických a
režimových opatření zde s námi
budou nejenom další měsíce, ale i
roky. Musíme tedy začít znovu fungovat a přizpůsobit život ČSARIM
všemu, co nás po odeznění stávající etapy nákazy čeká - a je
zřejmé, že náš denní (nejenom
profesní) život nebude ještě dlouho
takový, na který jsme byli zvyklí.

www.csarim.cz

Než se vše zlepší, přeji nám všem
hodně trpělivosti a děkuji za vše,
co děláte pro naše pacienty a
celou českou medicínu (a neberte
to prosím ode mě jako povinnou
frázi).

prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.,
FCCM
předseda výboru ČSARIM
13. 3. 2021
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Kongres ČSARIM 2021 a WCA 2021
Od roku 2012 kdy bylo ČSARIM svěřeno pořádání Světového
kongresu anesteziologů v roce 2020 (WCA2020) vycházíme ze
základní myšlenky – umožnit našim členům účast na světovém
kongresu za podmínek odpovídajících kongresu domácímu a
organizačně obě akce propojit. To platí i nadále. Jak jistě víte,
kovidová pandemie ovlivnila životy nás všech a ve všech
aspektech, včetně spolkové činnosti a pořádání vědeckých i
vzdělávacích akcí. WCA2020, původně plánovaný na samotný
počátek září loňského roku, nebylo možno v daném termínu
uskutečnit a byl odložen na letošní rok. Je stanoven nový termín
1.- 5. září 2021 na původně plánovaném místě, v kongresovém
centru O2 Universum v Praze. Bohužel, musíme připustit, že
závažná omezení běžného života, cestování a forem
mezilidských kontaktů – která jsou pro zvládání pandemie zjevně
nezbytná – jsou a v jisté podobě určitě budou v platnosti i v září
letošního roku. Navíc, míra i podoba těchto opatření platných v
tuzemsku i v zahraničí je jen obtížně předvídatelná. Organizátoři
kongresu museli tudíž přijmout závažné rozhodnutí – WCA2021
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se uskuteční v hybridním, či spíše virtuálním formátu. Na
rozhodnutí umožnit členům ČSARIM neomezenou účast se nic
nemění. Letošní kongres ČSARIM se uskuteční ve stejném
termínu jako kongres světový, pravděpodobně jen po obvyklou
dobu 2 a ½ dne a naši členové budou mít volný přístup na obě
akce – výběr bude na nich. Program WCA2021 sestavil
mezinárodní vědecký výbor a program souběžně probíhajícího
kongresu domácího bude sestaven jistě v době co nejbližší. V
souladu s naší a v Evropě běžnou představu o oborové náplni
bude pozornost věnována problematice anesteziologie,
intenzívní medicíny, léčby bolesti i dalším souvisejícím tématům.
Podrobná jednání s naším hlavním partnerem, Světovou
federací společností anesteziologů (WFSA) probíhají a
upřesňujeme organizační podobu tohoto významného světového
setkání. Prosím tedy o trpělivost. Informace lze průběžně nalézat
na www.wcaprague2020.com.
prof. MUDr. Karel Cvachovec, CSc., MBA
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Publikační ceny ČSARIM
Vážené kolegyně a kolegové, při příležitosti XXVIl. kongresu
ČSARIM a SSAIM v Praze (2. - 4. září 2021) vyhlašuje výbor
ČSARIM soutěž o nejlepší odborné publikace vypracované Vámi,
členy ČSARIM, které byly publikovány v roce 2020

Podmínky:
První a/nebo korespondenční autor musí být členem
ČSARIM k 31. 12. 2020. Do soutěže může být přihlášena
publikace, která byla zveřejněna tiskem či elektronicky
(nikoliv E-pub Ahead of Print) v období 1. 1. 2020 až 31.
12. 2020.

Přihlášená publikace in extenso musí být napsána v jazyce
českém, slovenském, německém nebo anglickém.
Přihlášená publikace s výjimkou Kalendovy ceny byla
zveřejněna v periodiku indexovaném v databázi Scopus
a/nebo Web of Science, ale zároveň nesmí být
konferenčním abstraktem (ani tzv. extended abstract).

publikace. Přihláška také musí obsahovat přesnou adresu,
na které je autor k dosažení, adresu pro e-mailovou
komunikaci, ev. telefonní číslo.
Přihlášky do soutěže zasílejte výhradně elektronicky
do 31. 5. 2021 23:59:59 SEČ na adresu:
prof. MUDr. Petr Štourač, Ph.D.
Přednosta KDAR FN Brno a LF MU
Jihlavská 20, 625 00 Brno
Tel.: +420 602 745 841
E-mail: petr.stourac@csarim.cz (do předmětu zprávy
uveďte „Publikace 2020“ – Název ceny).
Pdf verze podmínek ke stažení

Přihláška do soutěže musí obsahovat plnou bibliografickou
citaci práce a její přílohou bude plný text práce ve formátu
pdf v publikované verzi (u článků) a/nebo originál knižní
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Dále uvádíme seznam soutěžních kategorií a jejich
hodnotící kritéria.
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Publikační ceny ČSARIM

Seznam soutěžních kategorií a jejich hodnoticí kritéria:
Keszlerova cena za nejlepší publikovanou práci s oborovou tématikou v časopise s IF v tištěné nebo elektronické
verzi v průběhu roku 2020 – výše IF (při shodné výši IF
budou uplatněna pomocná kritéria: kvartil dle WoS, aktuální
počet citací dle WoS, ev. při shodě všech parametrů
hlasování hodnoticí komise)
Dvořáčkova cena za nejlepší původní práci v oblasti
anesteziologie a perioperační medicíny publikovanou v
roce 2020 – výše IF (při shodné výši IF budou uplatněna
pomocná kritéria: kvartil dle WoS, aktuální počet citací dle
WoS, ev. při shodě všech parametrů hlasování hodnoticí
komise)
Počtova cena za nejlepší původní práci publikovanou v
časopisu Anesteziologie a intenzivní medicína v roce 2020
– hlasování hodnoticí komise
Kalendova cena za nejlepší knižní publikaci s oborovou
tématikou vydanou v roce 2020 – hlasování hodnoticí
komise
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Do soutěže o Keszlerovu, Kalendovu a Dvořáčkovu
cenu je nutné, aby sám autor práci do soutěže přihlásil,
nebo aby byla práce do soutěže navržena. Práce může být
nominována do více kategorií. Oceněna může být jen
v jedné kategorii. Zvítězí-li přesto práce ve více kategoriích,
získá pouze tu, která je v seznamu kategorií označena
nižším číslem, v dalších kategoriích ji pak získá práce
umístěná jako další v pořadí. Vyhodnocení přihlášek
provede komise složená ze členů výboru ČSARIM.
Posouzení žádostí proběhne v období
od 1. 6. 2021 do 30. 6. 2021.
V každé kategorii budou vyhlášeny nominované práce a
vítězná práce bude odměněna částkou 20 000 Kč.
Výsledky soutěže budou vyhlášeny během zahajovacího
ceremoniálu XXVIl. kongresu ČSARIM a SSAIM v Praze.

prof. MUDr. Petr Štourač, Ph.D.
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Publikační cena AKUTNĚ.CZ
Vyhlášení soutěže o nejlepší publikaci zdravotnického pracovníka
do 35 let vydanou v roce 2020
Vážené lékařky a lékaři, zdravotničtí pracovníci,
Nadační fond AKUTNĚ.CZ se prostřednictvím své správní rady
rozhodl i letos podpořit publikující mladé lékaře a zdravotnické
pracovníky v České republice a nabídnout odměnu za jejich úsilí
na poli vědy a výzkumu. Pro Ty z Vás, kteří publikujete,
tímto vyhlašujeme soutěž o Cenu Jiřího Macha za nejlepší
publikaci zdravotnického pracovníka do 35 let vydanou
v roce 2020.
Vítězná práce bude oceněna cenou finanční nebo věcnou
odměnou odpovídající 20 000 Kč. Slavnostní předání ceny
proběhne v rámci slavnostního zahájení XIII. konference
AKUTNĚ.CZ 20. 11. 2021.
Podmínky soutěže (Pdf verze podmínek ke stažení):
Do soutěže může být přihlášena publikace, která byla
zveřejněna tiskem či elektronicky (či E-pub Ahead of Print) v
období 1. 1. 2020 až 31. 12. 2020.
Publikace musí být tematicky zaměřená na anesteziologii,
algeziologii, intenzivní nebo urgentní medicínu či vzdělávání
v těchto oborech. Ve sporných případech rozhodne hodnotící
komise.
Publikaci do soutěže může poslat zdravotnický pracovník, který
je zároveň prvním autorem a jehož věk v roce 2020 nepřekročil
35 let.
Pracoviště autora uvedené v publikaci musí ležet na území
České republiky.
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Přihlášená publikace in extenso musí být napsána v jazyce
českém, slovenském, německém nebo anglickém.
Přihlášená publikace byla zveřejněna v periodiku indexovaném
v databázi Scopus a/nebo Web of Science, ale zároveň nesmí
být konferenčním abstraktem (ani tzv. extended abstract).
Přihláška do soutěže musí obsahovat plnou bibliografickou citaci
práce a její přílohou bude plný text práce ve formátu .pdf
v publikované verzi. Přihláška také musí obsahovat přesnou
adresu, na které je autor k dosažení, adresu pro e-mailovou
komunikaci, ev. telefonní číslo.
Přihlášky do soutěže budou přijímány výhradně elektronicky
zaslané na adresu soutez@akutne.cz do 31. 7. 2021 23:59:59
SEČ. Do předmětu zprávy uveďte „publikace2020“.
Vyhodnocení přihlášek provede komise složená ze zástupců SR
NF AKUTNĚ.CZ a dalších významných osobností oboru
nominovaných SR NF AKUTNĚ.CZ. Posouzení žádostí
proběhne v období od 1. 8. 2021 do 30. 9. 2021.
Každý člen hodnotící komise navrhne jednu vítěznou publikaci.
Nejčastěji navržena publikace obdrží cenu. V případě shodného
výsledku, bude vítězný obnos rozdělen rovným dílem.
Výsledek soutěže bude od 1. 10. 2021 zveřejněn na webu
nf.akutne.cz.
Přejeme všem zájemcům hodně štěstí v nadcházející soutěži!
prof. MUDr. Petr Štourač, Ph.D.
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Fond mobility SMAI ČSARIM
Cílem Fondu mobility je naplnění strategického záměru
ČSARIM podporovat lékaře sdružené v Sekci mladých
anesteziologů a intenzivistů ČSARIM ČLS JEP

Rok 2020 byl sice ve znamení koronaviru, ale rovněž to byl
rok, ve kterém se nám poprvé povedlo z Fondu mobility
Sekce mladých anesteziologů a intenzivistů ČSARIM
podpořit celkem 8 mladých lékařů. Velice si vážíme, že i v
těchto těžkých časech stojí naše odborná společnost při
nás a chce i v roce 2021 vzdělávání v našem oboru
podpořit.

Fond mobility Sekce mladých anesteziologů a intenzivistů
ČSARIM ČLS JEP a pravidla jeho čerpání v roce 2021

Spousta vzdělávacích akcí byla v loňském roce odložena,
další část se přesunula do online prostředí. Pravděpodobně
nás letos čeká podobný scénář, ale život plyne dále a je
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potřeba se tomu postavit čelem.
Pořád nás toho čeká spousta zajímavého.

Seznam akcí podporovaných Fondem mobility SMAI
ČSARIM ČLS JEP na rok 2021

V současné době probíhá vyhodnocení předložených
návrhů a následně budou úspěšní žadatelé informováni o
dalším postupu.
MUDr. Martina Klincová
předsedkyně SMAI ČSARIM a ČSIM ČLS JEP
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ČSARIM „VIRTUAL ROUND TABLE – DISKUZNÍ FÓRUM“
Pilotní webinář pro členy ČSARIM

Dne 18. 3. 2021 v čase 18:00-19:00 proběhne zkušební
webinář, kterým chceme zahájit cyklus pravidelných
odborných diskuzí pro členy ČSARIM, kteří budou chtít
diskutovat k danému tématu nebo i volně se zástupci
výboru a/nebo pozvanými experty.
Téma bude uvedeno velmi krátce, hlavní část je určena pro
vaše otázky, komentáře a polemiku ke zvolené
problematice.
Nejbližší webinář bude na téma – etické aspekty v rámci
péče o pacienty covid-19, moderovat bude MUDr. Renata
Černá Pařízková, Ph.D., LL.M., hostem a na dotazy bude
odpovídat doc. JUDr. Petr Šustek, Ph.D. z Centra
zdravotnického práva a Katedry občanského práva,
Právnická fakulta Univerzity Karlovy.
Link na akci je zde: https://meet.google.com/dum-monv-rea
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Semináře Život ohrožující krvácení v různých oborech

ČSARIM pořádá sérii tří akreditovaných interaktivních
seminářů pod názvem Život ohrožující krvácení v různých
oborech - update 2021 pod odborným vedením prof. MUDr.
Vladimíra Černého, Ph.D., FCCM.
Série seminářů bude obsahovat tři moduly, první se
uskuteční 25. 3. 2021 od 18 hodin.

Více informací včetně programu a registračního formuláře
naleznete na stránkách:

www.csarimseminare.cz
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Podávání kortikoidů u pacientů s COVID-19
Vážené kolegyně a kolegové, velice děkujeme za vyplnění dotazníku, který zkoumá praxi podávání
kortikoidů u pacientů s COVID-19, který jsme si před nedávnem dovolili poslat pod záštitou
ČSARIM. Ty z vás, kteří ještě neměli možnost, prosíme touto formou o vyplnění našeho dotazníku.
Více informací, včetně odkazu uvádíme níže.
Pod záštitou České společnosti intenzivní medicíny
(ČSIM), České společnosti anesteziologie, resuscitace a
intenzivní medicíny (ČSARIM), Sekcí mladých anesteziologů a intenzivistů ČSARIM a ve spolupráci s portálem
AKUTNĚ.CZ se na Vás dovolujeme v rámci projektu
ASAP-C obrátit s prosbou o vyplnění krátkého dotazníku,
který se týká praxe podávání kortikoidů u pacientů s
COVID-19.
Jsme si vědomi toho, že se na vás obracíme v této
mimořádné době, kdy jsme jako zdravotníci a většinou
přímí účastníci poskytování intenzivní péče pacientům s
COVID-19 maximálně fyzicky i psychicky vytíženi. Jsme ale
veskrze přesvědčeni, že se jedná téma, které je vysoce
aktuální a popsat reálnou klinickou praxi v této oblasti bude
nejen nesmírně zajímavé, ale může mít reálný dopad i na
další edukační a výzkumné aktivity.
Dotazník naleznete na tomto odkazu:
https://forms.gle/CW5RW1a4kha68YU96

Jedná se o 14 krátkých otázek, jejichž vyplnění nezabere
delší čas. Dotazník je plně anonymní a pokud budete chtít
získat výsledky šetření, napište prosím na email
(malaska.jan@fnbrno.cz), po vyhodnocení Vám budou
výsledky i publikační výstup zaslán. Stejně tak neváhejte
prosím kontaktovat na výše uvedený mail hlavního řešitele
v případě jakýchkoli dotazů.
Vážené kolegyně a kolegové, velice si vážíme Vaší
spolupráce a děkujeme za Váš čas věnovaný tomuto
projektu.

S přáním pevného zdraví, děkují za autorský tým:
MUDr. Jan Maláska, Ph.D., EDIC (hlavní řešitel projektu,
e-mail: malaska.jan@fnbrno.cz)
MUDr. Jan Stašek, EDIC
prof. MUDr. Petr Štourač, Ph.D.
doc. MUDr. Jozef Klučka, Ph.D.
doc. MUDr. František Duška, Ph.D., AFICM, EDIC
Registrace: ClinicalTrials.gov Identifier: NCT04648410
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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.
prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D., FCCM
předseda výboru
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