Výborová schůze ČSARIM, Praha 19. 11. 2015 – zápis
Přítomni (abecedně): Adamus, Balík, Cvachovec, Černý, Dostál, Drábková, Horáček, Mixa, Nalos,
Ševčík, Štourač, Šturma, Hmirák (sesterská sekce)
Omluveni: Herold, Chytra, Málek, Michálek, Kasal (RK), Pachl (RK), Kozlík (RK)
Hosté: Mrozek (ČLK), Pradl (kongres ČSARIM), Králová (GUARANT), Mrázová (GUARANT kongres), Michael Stern
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.

Zápis z předchozího výboru
 Zápis byl přijat

2.

Hodnocení XXII. kongresu ČSARIM v Plzni
 Cvachovec vyzval předsedy výborů – organizačního a vědeckého k přípravě
závěrečných zpráv
 Poté budou obě zprávy prezentovány na stránkách společnosti
 Černý prezentoval výsledky ankety: odborný program pozitivně hodnotilo 85% osob,
celkový kongres pozitivně hodnotilo 83% účastníků
 Cvachovec opět poukázal na výběr a vyváženost prostor v rámci kongresu
 Prezentace posterů – el.systémy musí být zprovozněny již od počátku akce
 Občerstvení – výhrady ohledně občerstvení nemůžeme akceptovat. Na zahraničních
akcích občerstvení nulové jak během kongresů, tak i při společenských večerech. V
ČR je to zvykem, ale do budoucna se tato skutečnost bude muset eliminovat - Černý
připraví editoval do časopisu na toto téma
 Cvachovec zpracuje všechny komentáře ke kongresu
 Balík poukázal na to, že měla intenzivní medicína nedostatečný tematický prostor Cvachovec konstatoval, že tato informace musí být předána na vědecký výbor
 Černý navrhl, zda je ekonomicky nutné, aby byl společenský večer součástí rozpočtu
kongresu – finančně je nákladný

3.

Akce uskutečněné pod záštitou ČSARIM: ÚVN, Dětská anestézie, Křivánkovy dny,
Velké Bílovice (Cvachovec, Mixa, Drábková, Šrámek)



Všechny akce měly hojnou účast a byly velmi kvalitní
Do konce roku proběhne kongres Akutně.cz – Štourač

4.

Postgraduální medicína – rozdělení příspěvků, deadline (Cvachovec, Černý)






Šéfredaktorka Lízlerová urgovala témata – 16 témat (min. 15)
Uzávěrka pro autory je 1. května 2016
Toto speciální číslo pro anestezii by mělo obor představit (vyjde před kongresem)
Do konce listopadu upřesníme témata – Černý zpracuje
Štourač nabídnul téma porodní anestezie – pod vedením Bláha, Štourač

5. Příprava XXIII. Kongresu ČSARIM v Praze 2016 – stanovení deadlines, ustanovení
předsedů, organizačního a vědeckého výboru, návrhy na ocenění







VV – svěřen Vladimíru Černému – výbor souhlasil
OV – svěřen Karlu Cvachovcovi – výbor souhlasil
Čestný prezident kongresu – Jarmila Drábková – výbor souhlasil
PM Renata Somolová představila výboru možné inovační prvky – viz příloha
Pokud by se ušetřilo více peněz z večírku, bylo by možné implementovat další prvky
pro inovace (mobilní aplikace, ad.)
Černý navrhl vyhlásit soutěž o osobnost oboru – výbor souhlasil

6. Rezignace šéfredaktora časopisu AIM – stanovení dalšího postupu, případné
personální návrhy







Šéfredaktor Ivan Herold poslal rezignační dopis
Nabídl pomoc do poloviny příštího roku
Cvachovec navrhl jmenovat Herolda na cenu Celestýna Opitze.
Ševčík – navrhl na šéfredaktora dvě osoby: Adamus, Málek
Nalos navrhl oslovit členskou základnu s dotazem, zda má někdo zájem o tuto pozici.
Výbor osloví Herolda s dotazem, aby popsal kompetence, které tato pozice obnáší

7. Příprava diskuzního setkání Nenaplněné priority oboru 2016 – datum, místo, témata
(Cvachovec)



Prostory pro setkání bude na ČLS JEP – posluchárna – 1. patro
Cvachovec navrhl 2 témata:
1. Vzdělávání v oboru
2. Profesní a provozní problémy především malých nemocnic, spolupráce
s nelékařskými pracovníky

8. Žádost o záštitu 1. kongresu Společnosti pro orgánové transplantace ČLS JEP,
Špindlerův Mlýn, 31.3. – 2. 4. 2016


Výbor záštitu přislíbil

9. Ekonomická situace ČSARIM (Mixa, Králová), platba do WFSA




Mixa - ČLS JEP 357.000 Kč
Králová – ČSARIM z.s. 1.200.000 Kč
Platba do WFSA proběhla (2260 USD)

10. 10. kongres dětské anestezie a intenzivní medicíny – Mixa




Akce byla velmi pozitivní
Účastnilo se ho 350 osob
Příští rok bude na Slovensku

11. Stanovení 3 zástupců do komise Magistrátu hl. m. Prahy (návrh: Horáček, Šturma,
Michálek)


Horáček návrh nepřijal, místo něj byl navržen Vymazal (Cvachovec ho osloví)

12. Role nelékařských účastníků v oborových činnostech (Štourač, Ševčík, Drábková) +
kopie zápisu z jednání do zápisu výborové schůze jako příloha



Za ČSARIM: Štourač, Ševčík, Drábková
Zprávu podala Drábková – zpráva bude součástí zápisu

13. Různé:









Štourač: požádal výbor o záštitu studie EpiMAP, výbor schválil záštitu EpiMAP
Štourač: Zpráva ze studie NECTARIN – příloha zápisu
Nalos: požádal o záštitu 4. Certifikačního kurzu regionální anestezie s pomocí UZ,
27. - 28.4.2016, Velké Žernoseky – Cvachovec doporučil požádat o kredity
Cvachovec: Curriculum oboru anestezie, MZ navrhuje změny v Zákoně č. 95,
ČSARIM se změnami nesouhlasila
Většina připomínek podaných ČSARIM byly akceptovány
Navržená jména do akreditační komise jsou: Štern, Vymazal, Adamus, Michálek,
Mach, Bocek, Mixa, Dostál a Balík
Stern (host výboru): požádal výbor o možnost vytvoření Sekce simulační medicíny
při ČSARIM – výbor návrh založit tuto sekci podpořil. Prezentace bude přidána jako
příloha zápisu.
Šturma: podal informaci z jednání na MZ ohledně předoperačního vyšetření
nekardiochirgických výkonů, Šturma připraví vyjádření ČSARIM
Horáček: požádal výbor o zaslání podkladů pro newsletter, který vyjde v prosinci.
Deadline pro zaslání podkladů je 10.12.2015

14. Přijetí nových členů
Přihlášky schválené výborem ČSARIM dne 19.11.2015
MUDr. Dušan MACH
MUDr. Radka KREJCAROVÁ
MUDr. Jana LATTOVÁ
MUDr. Zuzana BERKYOVÁ
MUDr. Libuše HENKLOVÁ
MUDr. Aleš KAŠTOVSKÝ
MUDr. Veronika OPPELT
MUDr. Pavel CHYTIL
MUDr. Hanna ZADOROZHNIA
MUDr. Ahmed AIBADAREEN
MUDr. Vladimír VALIŠ
MUDr. Kateřina JEDLIČKOVÁ
MUDr. Veronika LAZAROVÁ
MUDr. Elena KRÁTKA
MUDr. Martin HELÁN
MUDr. Tereza PAVLÍKOVÁ
MUDr. Eva VENCBAUEROVÁ
Bc.
Václav ONDRA
MUDr. Tareq BAKEER
MUDr. Petr VOŽEH

Kontrola zápisu: Ševčík

