Výborová schůze ČSARIM, 20. června 2007, zasedací místnost GUARANT Int., Praha
Přítomni: Cvachovec, Herold, Drábková, Nalos, Ševčík, Černý, Mixa, Chytra, Březina,
Novák, Dostál
Omluveni: Marek, Šturma, Kozlík, Vyhlídalová
Host: Rechlíková, Somolová (Guarant)
Kongres ČSARIM - 20.-21.9. 2007
Rezervované 4 přednáškové sály pro kongres ČSARIM a IM: Kongresové sály 1, 2, 3 a Sál
Praha
Gen. Partner - Abbott.
Podrobnější údaje předala Renata Somolová Cvachovcovi (viz příloha)
Abstrakta – zatím přišlo 49, uzavřeny budou koncem června, pak nahrubo roztřídí Cvachovec
a rozešle členům vědeckého výboru k recenzi
Režie akce – zahájení proběhne buď po obědě nebo v jednom sále od 8:30 a poté naváže
odborný program. Zahájení formou krátkých projevů (prof. Blahoš,….)
- není jisté, zda bude na zahájení přítomen ministr Julínek
- Čestné členství: prof. Königová
- Čestné uznání - Stárková, Vorlická (Stárková nebude, místo ní možná bude na místě dcera)
- Opitzova medaile – prof. Pokorný
- Čestné členství – prof. Van Akken – přijede později, předá se před jeho prezentací.
Sekce á 90 minut – buď 4x vyzvané přednášky po 20 min nebo 6x původní sdělení po 12
minutách
Pediatrická sekce - vyzvané přednášky budou v bloku s vyzvanými přednáškami medicíny
dospělého věku, volná sdělení budou ve zvláštním bloku
Sestry: v.s. Vyhlídalová se telefonicky spojí s prof. Cvachovcem stran představy obsahu
přednáškových bloků a potřebného časového rozsahu.
Drábková: je třeba připravovat prezentaci o Stárkové? Cvachovec: Prezentace o Stárkové je
již připravena prof. Pokorným.
Cvachovec přednesl stav vyzvaných přednášek na kongres (seznam v příloze).
Organon
Firma Organon má zájem o přednášku nebo satelitní symposium. Mohou si vybrat, co chtějí,
včetně rozsahu příspěvku – vše bude záležet na tom, co v rámci kongresu podpoří.
Dokončení programu zvaných přednášek
Cvachovec vyzval k dokončení programu vystoupení zvaných přednášejících do konce
příštího týdne. Všichni zvaní přednášející mají registrační poplatek a ubytování na kongresu
zdarma.
Workshop GE
V rámci kongresu proběhne v jednom ze salonků TOP Hotelu workshop firmy GE (Ultrazvuk
v regionální anestezii). K dispozici bude figurant, na místě bude přítomen lékař.

Regionální anestezie
Dušan Mach nepřijede, je v Irsku.
Kolegové Křikava (Brno) a Beňo (Ústí nad Labem) budou osloveni stran přípravy dvou
navzájem komplementárních vyzvaných přednášek o ultrazvuku v regionální anestezii.
Nalos: úkol stáhnou přednášky z volných sdělení a přesunout do sekce RA jako zvané
přednášky.
Somolová: poslat seznam přijatých abstrakt Nalosovi, aby mohl sestavit program.
Deadline pro dodání synopsí zvanými přednášejícími: 31.7.2007, rozsah 2-3 strany +
reference
Somolová: Poslat seznam abstrakt na všechny e-mailem (26 jich je aktuálně, prostor je pro
60).
Ševčík: Neměli by v rámci zvaných hostů na anesteziologickou část být pozváni i
představitelé výboru SSAIM (cca 3)? Cvachovec zavolá Záhorcovi a věc dořeší.
Portál akutní medicíny
Ševčík - dotaz: Portál akutní medicíny připravovaný v rámci grantu FRVŠ na KARIM LF
MU Brno (www.akutne.cz) – je možné připravit a distribuovat informační letáčky o portálu
v rámci kongresu ?
Cvachovec: Ano, ale je třeba, aby byly včas připravené a mohou se vložit do kongresových
tašek.
Společenské aktivity
Kapela Hibaj není k dispozici, řeší se jiná varianta
Drábková: kdo jedná s paní Vorlickou? Krátké sdělení o ní bude mít Dr. Šturma.
Porodnická anestezie
Herold: V programu chybí blok Porodnická anestezie a analgezie. Dotaz, zda by se neměla
oslovit další skupina doc. Pařízek, H. Bedřichová z VFN.
Drábková: V rámci Hoderova dne byly dobré přednášky s tématem Etika, legislativa,
budoucnost. Promluví s Dr. Dostálem a Dr. Vondráčkem ohledně přednášky.
Cvachovec: Doporučil spíš Dr. Vondráčka. Je nutné dodržet max. rozsah 20 min.
Herold: Osloví kolegy z VFN, aby přímo kontaktovali prof. Cvachovce.
Sdílení kódů
Společnost pro léčbu bolesti žádá o sdílení kódů. ČSARIM nic nemá proti sdílení, ale protože
jsou některé kódy platné pouze v souvislosti s operačním výkonem, bude nutné jednat s VZP
o změně formulace. Jednání se povedou přímo mezi SSLB a VZP.
Výběrové řízení
Na MZČR proběhne výběrové řízení na poskytování ústavní péče v Libereckém kraji.
Termín 10.7. Za ČSARIM se zúčastní doc. Černý.
Akreditace akcí
Společnost ČSARIM spadá pod ČLS JEP, která je akreditovaná u ČLK.
ČSARIM jako složka ČLS pouze oznámí své akce na ČLS JEP, která akreditaci zdarma vyřídí
u ČLK. ČSARIM nemusí do r. 2010 s ČLK jednat napřímo ohledně akreditací svých akcí.
Sestry musí žádat o akreditaci přes asociaci sester.
Berlin Chemie

Dopis od Berlin Chemie, jímž žádají výbor ČSARIM o zařazení léčivého přípravku Zibor
mezi ČSARIM doporučené preparáty. ČSARIM nebude nijak reagovat.
RŮZNÉ
Doškolování
Mgr. Škopková – ministerstvo nebude v první fázi redukovat počet oborů (nyní 83).
V září proběhne schůze předsedů akreditačních komisí. Ministerstvo nebude poskytovat
prostředky na školence.
UEMS: z jejich jednání vyplývá, že v zemích EU není stanoven počet úkonů, který je nutné
dosáhnout – je to pouze doporučení.Vodítkem by mělo být spíše posuzování formou
competence-based, tedy jestli je školenec schopen samostatně výkon vykonávat nebo ne. Toto
bude na posouzení školitele.
Učebice regionální anestezie
Nalos: Je potřeba nová učebnice v češtině s dovětkem o ultrazvukové problematice. Diskuze o
cizojazyčné učebnici, která by se přeložila, s originálním ultrazvukovým dodatkem (Nalos
chce požádat ostatní o příspěvek). Problémem je cena, protože potřebuje velké množství
barevných ilustračních obrázků.
Drábková: Poskytne jako vzor německou učebnici regionální anestezie, jejíž součástí je
barevný atlas. Na překlad by mohli přispět i sponzoři z řad německých emigrantů.
Problematika personálního a věcného vybavení
Nalos: VZP kontroly vycházejí z tabulek a čísel, které již moc neodpovídají. Je třeba
spolupracovat s ČSIM. Otázkou na sjednocení požadavků.
Herold: VZP se musí snažit, aby jejich klienti měli dobrou péči – musí zaplatit víc odborného
personálu. VZP nemá dost prostředků, proto nepřispívají.
Je nutné udělat revizi doporučeného materiálového vybavení. Materiálové vybavení by mělo
následně odpovídat reviznímu doporučení.
Bude vhodné vytvořit pracovní skupinu ČSARIM pro přípravu inovovaného personálního a
věcného vybavení.
Ševčík: Je potřebné motivovat členy pracovní skupiny odměnou za odvedenou práci.
Cvachovec: V rámci ČLS JEP to možné není, v rámci Občanského sdružení ano.
Registr intenzivní péče
Chytra: Fungování Registru intenzivní péče - MUDr. Blahníková, která se o to starala, odešla
z MZ. Je snaha o upgrade Registru.
O data za celý registr požádána Ing. Luňáčková.
Je nutno upravit software a vystavět celý systém na sběr dat.
Nalos: Je třeba provést realizační audit – jednotlivé výsledky se příliš liší. Část odlišností
souvisí s velkou rozdílností jednotlivých oddělení a různých postupů na odděleních.
Chytra: Problémem je také způsob zadávání dat
Nalos, Cvachovec, Chytra: Je nutné dojít ke standardizaci.

