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Informace o XV. národním kongresu ČSARIM v Brně
Ve dnech 15.-18.10.2008 se v pavilonu E brněnského Výstaviště konal XV. Národní kongres
České společnosti anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny. Pořádajícími subjekty byly
ČSARIM, ARK FN u sv. Anny v Brně, KARIM FN Brno, LF MU Brno a NCO NZO Brno. Kongres byl
uspořádán pod záštitou ministra zdravotnictví MUDr. Tomáše Julínka, MBA, a hejtmana
Jihomoravského kraje ing. Stanislava Juránka.
Na kongresu se zaregistrovalo 856 osob – 493 lékaři a 363 sestry. Mimo to se přednášek
účastnili studenti LF MU v Brně, kteří měli volný přístup. Na kongresu praticipovalo 67 firem.
Přednášky probíhaly paralelně ve 4 sekcích. Kongres nabídl celkem 140 lékařských a 35 sesterských
sdělení. Mezi nimi zaznělo 60 vyzvaných přednášek, mezi přednášejícími bylo 12 zahraničních
specialistů z různých míst Evropy, 1 z USA a 1 z Izraele. Při příležitosti kongresu byl jako každoročně
vydán rozsáhlý sborník článků a abstrakt Novinky v anesteziologii, intenzivní medicíně a léčbě bolesti
2008, Galén Praha, 420 str.
Součástí kongresu bylo ocenění předních osobností z řad zakladatelů našeho oboru, a také
současných představitelů anesteziologie a intenzivní medicíny v České republice:
• Medaili Celestýna Opitze obdrželi prof. MUDr. Danuše Táborská, DrSc., doc. MUDr. Bořivoj
Dvořáček, prim. MUDr. Vladimír Lemon
• Čestné členství v ČSARIM obdrželi prim. MUDr. Odlřich Marek, Ph.D., in memoriam, a dva
slovenští představitelé - doc. MUDr. Milan Májek, CSc., a prim. MUDr. Štefan Trenkler, Ph.D.
• Čestné uznání – diplom ČSARIM obdrželi prim. MUDr. Jaromír Maláč in memoriam a prim.
MUDr. Vojtěch Smola.
• Současně obdržela prof. Táborská Pamětní medaili LF MU Brno a prim. Lemon Čestné
členství v ČSIM.
• Ceny za nejlepší práce v našem oboru v r. 2007 byly rozděleny takto:
• Počtova cena za nejlepší práci v oborovém časopisu: Milan Adamus, Jiřina Koutná a Dagmar
Žáčková za článek „Výskyt pooperační reziduální kurarizace na dospávacím pokoji –
cisatrakurium vs rokuronium: prospektivní studie“, Anesteziologie a intenzivní medicína 2007;
18, č. 1, s. 30-34.
• Nejlepší práce v zahraničním časopisu s anesteziologickou tématikou: Marek Hakl, Pavel
Michálek, Pavel Ševčík, Jana Pavlíková, Michael Stern za článek „Regional anaesthesia for
carotid endarterectomy: an audit over 10 years“, British Journal of Anaesthesia 2007; Vol 99,
No 9, pp. 415-420.
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