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1. Zpráva o průběhu a výsledcích voleb do výboru ČSARIM a revizní komise ČSARIM pro
funkční období 2007 – 2010
Volby do výboru ČSARIM a do jeho revizní komise proběhly dvoukolově korespondenční formou
v listopadu a prosinci 2006. Dosavadní výbor ČSARIM nominoval volební komisi ve složení prim.
MUDr. Pavel Kozlík a prim. MUDr. Jan Šturma, CSc.
V prvém (návrhovém) kole byla možnost hlasovat jak na podkladě regionálního zastoupení, tak na
podkladě volného výběru z celé odborné společnosti. Termín uzávěrky byl stanoven na 20. listopadu
2006.
V návrhovém kole bylo přijato celkem 171 platných návrhů. V návrzích se objevilo 149 jmen lékařů a
55 jmen sester. Pro zařazení na kandidátku do II. kola byly potřeba pro obě kategorie nejméně 3
hlasy.
Kadidátka pro II. kolo obsahovala 43 jmen lékařů a 10 sester. Voliči vybírali celkem 14 kandidátů pro
výbor, 3 pro revizní komisi a 1 kandidátku z řad sester.
Do uzávěrky 15. prosince volební komise obdržela 363 platných volebních lístků pro lékaře a 320 pro
sestry.
Neplatných hlasů bylo celkem 38 – pro hlasování v kategorii sester prázdné formuláře 11x, po termínu
uzávěrky 27 obálek s neplatnými kandidátkami.
Výbor ČSARIM byl zvolen v tomto složení (bez uvedení titulů):
Lékaři
Ševčík
Nalos
Cvachovec
Drábková
Černý
Novák
Mixa
Herold
Šturma
Marek
Dostál
Kozlík
Chytra

Pavel
Daniel
Karel
Jarmila
Vladimír
Ivan
Vladimír
Ivan
Jan
Oldřich
Pavel
Pavel
Ivan

Brno
Ústí n/Labem
Praha
Praha
Hradec Králové
Plzeň
Praha
Mladá Boleslav
Praha
Olomouc
Hradec Králové
Rakovník
Plzeň
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Březina
Sestra
Vyhlídalová

Aleš

Praha

Renata

Revizní komise
Pachl
Jan
Málek
Jiří
Zazula
Roman

Brno

Praha
Praha
Praha

Dne 10. ledna 2007 se nově zvolený výbor ČSARIM a nově zvolená revizní komise sešly na ustavující
výborové schůzi, kde byli tajným hlasováním zvoleni tito funkcionáři:
Předseda ČSARIM:
prof. MUDr. Karel Cvachovec, CSc., MBA, Praha
I. místopředseda:
prim. MUDr. Jan Šturma, CSc., Praha
II. místopředseda:
prim. MUDr. Ivan Herold, CSc., Mladá Boleslav
Vědecký sekretář:
prof. MUDr. Pavel Ševčík, CSc., Brno
Pokladník:
MUDr. Vladimír Mixa, Praha
Předseda Revizní komise
prof. MUDr. Jan Pachl, CSc., Praha
2. Zpráva o průběhu a výsledcích voleb do výboru ČSIM a revizní komise ČSIM pro funkční
období 2007 – 2008
718 přihlášených členů volilo 258 osob (36 %). Bylo zvoleno 17 členů výboru a 3 členové RK.
Dne 14.3. 2007 se sešel nově zvolený výbor ČSIM a nově zvolená revizní komise na ustavující
výborové schůzi, kde byli tajným hlasováním zvoleni:
Předseda ČSIM:
Místopředseda:
Vědecký sekretář:
Pokladník:

doc. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D., FCCM
doc. MUDr. Vobruba, CSc.
prim. MUDr. Ivan Novák
doc. MUDr. Vladimír Šrámek, Ph.D.

3. Programové prohlášení výboru ČSARIM
o
o

o
o
o

o

Hlavním cílem sdružování v ČSARIM je zlepšování úrovně lékařské vědy i praxe, snaha o
pozvednutí úrovně oborových i s oborem souvisejících činností.
Nadále budeme organizovat a zaštiťovat odborné akce související s oborovými činnostmi. Mimo
každoroční národní kongres to budou další akce zaměřené na užší oborové aktivity, stejně jako
aktivity zaměřené regionálně. Cílem není počet odborných akcí zvyšovat, ale zajistit jejich vysokou
odbornou i organizační úroveň. Je záměr přitom spolupracovat i s ostatními odbornými
společnostmi. Při volbě témat odborných akcí nechceme přehlížet nově na významu nabývající
problematiku (např. medicína katastrof a oborová role v mimořádných podmínkách, chronická
resuscitační péče, etické problémy).
Chceme pozvednout a všestranně podporovat badatelskou a publikační aktivitu členů.
Odborné aktivity budeme cílit na lékaře i na ostatní členy-nelékaře.
Považujeme za důležité udržet oborovou integritu, tedy výsadní vliv na komplex činností
zajišťujících anesteziologickou péči nezbytnou pro operační léčení i provádění náročných
diagnostických výkonů a nadále přitom pečovat na vlastních lůžkách o kriticky nemocné bez
ohledu na profil jejich stonání. Péči o nejtíže stonající považujeme za jeden z nejdůležitějších
úkolů našeho oboru. Za vysoce důležitou považujeme rovněž péči o pacienty s akutní i chronickou
bolestí.
Je třeba se více otevřít spolupráci s ostatními obory, především na poli intenzívní medicíny.
Anesteziologická péče by měla nabývat charakteru perioperační medicíny, kterou chápeme jako
aktivity
www.csarim.cz

ČESKÁ SPOLEČNOST ANESTEZIOLOGIE,
RESUSCITACE A INTENZIVNÍ MEDICÍNY

o

o
o

o
o
o

• přesahují pouhé technické zabezpečení anestézie,
• zasahující do před- i pooperačního období
• a prokazatelně zlepšující výsledek operačního léčení.
Ve spolupráci se státní zdravotní správou i ostatními partnery chceme optimálně formulovat
oborový vzdělávací program pro lékaře tak, aby jeho absolvent po získání specializované
způsobilosti
• byl schopen bezpečně a samostatně pracovat v rozsahu nejběžnějších oborových
činností, včetně komplexní péče o kriticky nemocné a péče o nemocné s akutní i
chronickou bolestí
• byl schopen se nadále samostatně vzdělávat, případně se zapojit do vzdělávacího
programu Intenzívní medicína, do vzdělávacího programu Léčba bolesti a paliativní
medicína či do získávání dalších více specializovaných oborových dovedností
• byl po získání potřebných dalších zkušeností, znalostí a dovedností schopen plnit roli
školitele
• byl svojí odbornou úrovní srovnatelný se standardem očekávaným v EU.
Vzdělávání a výkon lékařského povolání jsou nedělitelné, vzdělávací program je nezbytné
formulovat tak, aby byl při vší náročnosti prakticky uskutečňovatelný a respektoval specifickou
situaci kolegyň – lékařek.
Budeme formulovat léčebná doporučení, schémata a guidelines napomáhající správné léčebné
praxi a podporovat tvorbu i užívání nástrojů kontroly a řízení kvality péče.
Odborná společnost a její představitelé musí vystupovat jako důstojní reprezentanti oboru ve
vztazích ke státní zdravotní správě, krajským samosprávám, vedení zdravotnických zařízení a
plátcům zdravotní péče. Stanoviska musí být věcná, společensky prospěšná, odborně správná a
respektující současné poznatky lékařské vědy i praxe, stejně jako oprávněné zájmy členů
ČSARIM.
Je žádoucí rozšiřovat používání technik místního znecitlivění, se zvláštním důrazem na jejich
používání v porodnictví.
Chceme všestranně napomoci bezpečnému používání ambulantní anestézie, tedy širšímu
provádění operačních i diagnostických výkonů v anestézii u nehospitalizovaných.
K zabezpečení chodu odborné společnosti bude kromě zázemí poskytovaného ČLS využíváno i
občanské sdružení ČSARIM 2007 – 2010 a servisní organizace. V komunikaci s členy bude
upřednostňována elektronická komunikace prostřednictvím webové stránky www.csarim.cz
prof. MUDr. Karel Cvachovec, CSc., MBA
předseda výboru ČSARIM

4. Akce spoluorganizované nebo konané pod záštitou ČSARIM v r. 2007
Akce spoluorganizované ČSARIM
1. XIV. Kongres ČSARIM a I. Česko-slovenský kongres intenzivní medicíny dospělých a dětí –
Praha – Top Hotel 19.-21. září 2007, org. prof. MUDr. Karel Cvachovec, CSc., MBA, KAR FN
Praha-Motol. Organizátor - Guarant International, s.r.o., Opletalova 22, 110 00 Praha 1,
www.guarant.cz . Tel +420 284 001 444, fax +420 284 001 448. Koordinátora projektu – paní
Somolová.
Akce konané pod záštitou ČSARIM v r. 2007
1. Česko-slovenský kongres regionální anestézie – Hotel Devět skal Sněžné-Milovy 11, Svratka
– 17.-18. května 2007. Témata – Nové techniky v identifikaci nervů a pletení. Regionální anestézie
v léčbě pooperační bolesti. Varia. Organizuje – Guarant International s.r.o., Opletalova 22, 110 00
Praha 1.-mail: reganestezie2007@guarant.cz . Tel. +420 284 001 444, fax +420 284 001 448.
Odborná část: MUDr. Dušan Mach - dusan.mach@post.cz
2. 16. Hoderův den – celostátní sympozium pracovníků ARIM – Praha – 5. června 2007. Pořádá
- Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny UK v Praze – 1. LF a VFN v Praze.
Organizátor – doc. MUDr. Martin Stříteský, CSc. Bližší informace na www.karim-vfn.cz
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3. Anesteziologická konference Křivánkovy dny – Pardubice 25.-26. října 2007. Pořádá – ARO
Krajská nemocnice, Kyjevská 44, 532 03 Pardubice. Kontakt – prim. MUDr. Magdalena Fořtová,
fortova@nem.pce.cz
4. II. konference Anestezie a intenzivní péče za mimořádných podmínek – Praha, Ústřední
vojenská nemocnice, 5.-7. prosince 2007. Témata: Hemoragický šok, anestezie a umělá plicní
ventilace za mimořádných podmínek, regionální anestezie za mimořádných podmínek, obtížné
zajištění dýchacích cest za mimořádných podmínek, polytraumata, varia. Organizátor – prim.
MUDr. Božetěch Jurenka, CSc., ARO ÚVN Praha-Střešovice, bozetech.jurenka@uvn.cz
5. Zpráva komise pro historii oboru
Komise pro historii při ČSARIM sdružuje všechny zájemce o krátkou, leč bohatou historii našeho
oboru. Cílem komise je zachovat archiválie, historické přístroje i vzpomínky pamětníků.
Spolupracujeme s lékařskou sekcí Společnosti pro dokumentaci vědy a techniky při ČSAV. Hledáme
jak nové aktivní členy, tak i vítáme všechny dokumenty a artefakty, které se váží k historii jednotlivých
pracovišť nebo dokumentují předchozí technologie, abychom je uchránili před skartací a zničením.
Všechny zájemce o členství nebo možnost úschovy či daru historických materiálů prosím o kontakt na
adrese: doc. MUDr. J. Málek, CSc., KAR FNKV, Šrobárova 50, 100 34 Praha 10, tel. 26716 2461, fax
26716 3125, e-mail: malekj@fnkv.cz
6. Vybrané zahraniční akce
Rok 2007
Květen, 13-16
15th World Congress on Disaster and Emergency Medicine (WCDEM)
Contact: www.wcdem2007.org
Amsterdam, the Netherlands
Červen, 09-12
Euroanaesthesia 2007
Contact: secretariat@euroanesthesia.org
Munich, Germany
Červen, 23-24
8th European Postgraduate Course in Neonatal and Pediatric Intensive Care: “Emergency intensive care
from preclinical settings and transportation to tertiary care facilities”
Contact: info@pcc2007.com
www.pcc2007.com
(Satellite Congress of the 5th World Congress on Pediatric Critical Care Geneva,
Switzerland)
Červen, 27-29
AAGBI GAT Annual Scientifi c Meeting
Contact: meetings@aagbi.org
www.aagbi.org/events.htm
The Corn Exchange, Brighton, UK
Srpen, 26-30
1st International Congress of the Moldavian Society of Anesthesiology and Reanimatology
Contact: www.solei.md/en/congress_anesthesiology
Chisinau, Moldavia
Září, 05-08
29th Meeting of the Scandinavian Society of Anaesthesia and Intensive Care (SSAI)
Contact: www.ssai2007.com
Göteborg, Sweden
Září, 11-14
AAGBI Annual Congress
Contact: meetings@aagbi.org
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www.aagbi.org/events.htm
Royal Dublin Society, Dublin
Září, 14-18
66th National Scientific Congress of the Australian Society of Anaesthetists and the
9th Biennial Congress of the Asian and Oceanic Society of Regional Anaesthesia and Pain Medicine
(Theme: A Regional Focus)
Contact: www.asa2007.com
Burswood International Resort, Perth, Western Australia
Září, 27-29
Federation of European Associations of Paediatric Anaesthesia (FEAPA): European Conference on
Paediatric Anaesthesia
Contact: conf.man@wxs.nl
www.feapa-amsterdam.org
Amsterdam, The Netherlands
Září, 27-30
Joint meeting of Romanian and Austrian anaesthesiologists
Contact: www.ati-cluj.ro or www.uibk.ac.at/anaesthesie/
Sibiu, Romania
2008
Říjen, 13-17
American Society of Anesthesiologists Annual Meeting (ASA)
Contact: www.ASAhq.org
San Francisco, USA
Říjen, 18-20
3rd International Baltic Congress of Anaesthesiology and Intensive Care (featuring an ESA NASC
symposium)
Contact: www.anestez2007.com
Vilnius, Lithuania
Prosinec, 07-11
61sth Post Graduate Assembly in Anesthesiology
Contact: www.nyssa-pga.org
Marriott Marqui, New York, USA
Rok 2008
Leden 2008, 17-19
5th Congress EURONEURO 2008
Contact: info@euroneuro.eu
www.euroneuro.eu
MECC, Maastricht, the Netherlands
Květen 2008, 31 - June, 3
Euroanaesthesia 2008
Contact: secretariat@euroanesthesia.org
Copenhagen, Denmark

Z pověření výboru ČSARIM připravili:
prof. MUDr. Pavel Ševčík, CSc.
MUDr. Aleš Březina, CSc.
MUDr. Pavel Dostál, Ph.D.
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