Výborová schůze ČSARIM, 6. března 2007, Interhotel Bohemia, Ústí nad Labem
Přítomni: Březina, Mixa, Herold, Černý, Novák, Šturma, Dostál, Zazula, Nalos, Kozlík,
Cvachovec, Ševčík, Chytra
Omluveni: Marek, Drábková, Vyhlídalová
Hosté: Rechlíková
1. Černý – ref. o přípravách programu 1. česko-slovenského kongresu intenzivní medicíny
dospělých a dětí: do konce března se očekávají návrhy zástupců odborných společností,
V jednání účast zahraničních přednášejících (sekce UPV). Zájem o symposia projevily
firmy Fresenius Medical, Abbott.
Cvachovec – ref. o XIV. kongresu ČSARIM, zvaní zahraniční hosté: Skarvan, Hugo Van
Aaken, Leon Drobnik, George Silvay. Na oba dny bude celkem 16 sekcí po 90 minutách.
Pro oba kongresy bude společně vytištěno: sborník abstrakt (A4), sborník vyzvaných
přednášek (A5).
Ševčík – předložil žádost předsedy České iniciativy pro astma doc. Salajky o zařazení do
odborného programu národního kongresu. Bude je kontaktovat Černý.
V nejbližších dnech budou spuštěny přihlášky na webových stránkách kongresu,
informace o otevření registrace bude zveřejněna i na www.csarim.cz
Chytra – prověří možnost získat databázi účastníků z loňského plzeňského kongresu.
Navrženi hodnotitelé abstrakt:
Intenzivní medicína - Černý, Novák, Dostál
Bolest – Ševčík, Kasal
Anestezie – Mixa, Cvachovec, Horáček
Sestry – Vyhlídalová, Slámová
2. Cvachovec – předložil přehled vybraných prací, oceněno celkem 12 autorů, každému
náleží odměna 5 000 Kč, bude vyplaceno z finančních prostředků OS ČSARIM.
3. Cvachovec – požádán o pomoc při organizaci semináře k 80. narozeninám prim.
Miloschevského, 13. dubna v Hotelu IlF. Odsouhlasena částka 10 000 Kč. Bude čerpáno
z prostředků OS ČSARIM.
4. Opitzova medaile – bude předána prof. Pokornému (na úvod národního kongresu
ČSARIM)
5. Cvachovec informuje o 14. Kongresu slovenských anestéziológov s medzinárodnou
účasťou, 16. – 18. května , Pieštany. Zúčastní se: Černý, Herold.
6. Cvach. předložil informaci – vyhlášena cena předsednictva ČLS JEP – původní práce,
nebo zvláště přínosná práce, publikovaná v r. 2006. Černý zpracuje informaci na webovou
stránku, návrhy přijímá Cvachovec.
7. Cvachovec rozeslal koncept programového prohlášení nově zvoleného výboru pro období
2007-2010. Do týdne se očekávají případné připomínky. Bude uveřejněno na webu a
otištěno v časopise.

8. Cvachovec informuje o schůzce zástupců ČLS JEP s ministrem Julínkem. Vydávání
kreditů v jednotliv. odbornostech řeší komora (v rozporu s legislativou). Mělo by být
ustaveno konzorcium – ČLS JEP, všechny 3 komory, děkanové lékařských fakult.
9. Nalos informuje o stavu sponzoringu na Česko-slovenský kongres regionální anestézie.
Farmaceutické společnosti nejeví velký zájem a to i částečně z toho důvodu, že se již staly
partnery ČSARIM. Projektová manažerka z Guarantu předloží současný stav rozpočtu –
všem členům výboru a předsedovi revizní komise. Budou opět osloveni potencionální
partneři: Arrow.
10. Černý ref. o vzdělávání v oboru IM. CoBaTrICE – chystá se oficiální náplň oboru IM
v celé Evropě.
11. Černý byl osloven zástupcem Lilly se žádostí o uveřejnění jejich ankety na webu
ČSARIM, za tuto službu bude fakturována částka 20 000 Kč + DPH.
12. Černý – chystá kurz Novinky v intenzivní medicíně v rámci IPVZ, prosinec 2007, Hotel
ILF.
13. Černý – osloven firmou MSD se žádostí o vytvoření guidelines léčby bolesti.
14. Metodické pokyny – poslat Černému podklady v elektronické podobě, bude opět
uveřejněno na webu.
15. Šturma informuje o problematice proplácení kódu tracheotomie a punkční tracheostomie.
16. Navržena změna dosavadního názvu obč. sdružení, „občanské sdružení ČSARIM 20042006“, nově na „občanské sdružení ČSARIM 2007-2010“ Odsouhlaseno všemi
přítomnými.

Další schůze výboru 22. května od 10 hod. v Guarantu, Opletalova 22, Praha 1.
Zapsala: Martina Valentová

