Výborová schůze ČSARIM, 18. září 2007, Top Hotel Praha
Přítomni: Cvachovec, Ševčík, Černý, Šturma, Mixa, Drábková, Vyhlídalová, Kozlík, Marek,
Březina, Novák, Chytra, Herold, Dostál, Nalos, Málek
Omluveni: Cheníček
Hosté: Rajtorová a Somolová za GUARANT International
1. národní kongres ČSARIM
Celkem registrováno 783 účastníků
Počet zúčastněných firem: 61 včetně vystavovatelů
Počet firem pořádajících symposium: 8
Celkový příjem od firem: cca 3 255 000 Kč.
Zahájení kongresu ve čtvrtek ráno – budou předána čestná členství.
Zároveň vyhlášení nejlepší práce – bude oceněno 20 000 Kč.
Nejlepší práce z kongresu – odměněno každá 10 000 Kč. Členové hodnotící komise:
Anesteziologie – Ševčík, Škarvan, Chytra, Mixa
IM – Černý, Novák, Březina
Poster – Nalos, Herold, Novák
Sestry – Vyhlídalová, Slámová, Brtníková
2. Přehled akcí – žádostí o záštitu:
Kurz sepse a MODS, 22. – 25. ledna 2008
Kardio-anesteziologické vědecké dny s mezinárodní účastí, 27. – 28. března 2008
17. Hoderův den
5. celostátní konference Umělá plicní ventilace, 26. – 28. února 2008, Mladá Boleslav
Dny intenzivní medicíny, 11. – 13. června 2008, Kroměříž
V. Anesteziologické dny Vysočiny – Jihlava 30. - 31. 10. 2008
U všech uvedených akcích záštita odsouhlasena.
Novák- chystá se 2. česko-slovenský kongres intenzivní medicíny dětí a dospělých,
4. - 6. června 2008, Plzeň
3. Studie tekutinové terapie – ref. Černý, informace rozeslána všem členům, brzy bude
přístupno na webových stránkách. Zastoupení oboru: Cvachovec, Ševčík, Matějovič, Šrámek,
Černý.
4. Nutriční den – ref. Novák, garantuje Evropská společnost intenzivní medicíny. Žádost o
zapojení i českých pracovišť. Bude zveřejněno na webu.
5. Cvachovec – různé:
Výběrové řízení na poskytování léčebné péče v krajích, zasedání 10. 10. – Šturma,
Návrh na doporučení jmenování krajského konzultanta (Vysočina) – Jiránek
6. Cvachovec informuje o obdržení několika žádostí o sdílení kódů (78111, 78210)
Nadále je třeba všechny žádosti směrovat na odbornou společnost a její představitele.
7. ARO Uherské Hradiště žádá o navýšení bodového výkonu – 708.

8. Dotaz na téma atestace lékařů: Mohou rychlou lékařskou pomoc poskytovat i lékaři s 1.
atestací? Není úsudkem odborné společnosti. Způsob výkonu lék. praxe stanoví zákon.
9. Stav fondu JEP k 30.6.2007 - 879 000 Kč.
10. Mixa – skladba výkonů dětské anesteziologie a chirurgie - Kvalifikovaný anesteziolog by
měl být schopen rozhodnout a nést zodpovědnost v dané situaci.
11. Šturma – hodnocení projektu OCHRIP – obdržel připomínky a návrh z nemocnice Český
Brod. Souhlasný postup jako stanovisko ČSIM - Černý zašle koncept dopisu. Postoupeno
skupině – Drábková, Kozlík, Herold, Marek.
12. Nalos – informuje o možnosti vydání českého překladu knihy Atlas regionální anestézie,
autor: Braun. Cena: 150 000 Kč za postoupení práv – uhradí vydavatel (Grada), nebo sponzor.
13. Cvachovec – ref. o oblasti vzdělávání a akreditace. Atestace – mohou probíhat jedině na
akreditovaných pracovištích (v současné době cca 40) - tato pracoviště lze sdružovat.
Bude zaslán požadavek na ministerstvo a pí Klimovičovou - řešení technicko-personální
otázky akreditací.
Další schůze výboru – v rámci akce Křivánkovy dny, 24. 10. večer.
Zapsala: Martina Valentová

