Výborová schůze ČSARIM, 15.10.2008
Přítomni: Cvachovec, Ševčík, Mixa, Dostál, Herold, Černý, Nalos, Vyhlídalová, Chytra,
Šturma, Novák
Za revizní komisi: Málek, Zazula
Host: Doc. MUDr. Vladimír Šrámek Ph.D.
Za Guarant: Dita Králová

Hlavní bod: XV. kongres ČSARIM 2008 – Brno
- Za organizátory XV. kongresu ČSARIM vystoupil Doc. MUDr. Vladimír Šrámek
Ph.D., který informoval výbor o počtu účastníků: 800 + přihlášení na místě
- Spolu s Doc. MUDr. Vladimír Šrámek Ph.D., výbor projednal program (odborný i
doprovodný) a celý průběh kongresu včetně zahájení
- Výbor si dále potvrdil časy předsedajících členů výboru dle programu
- Členové výboru ČSARIM se dohodli na cenách za nejlepší přednášku v sekci,
nejlepší poster a sesterskou sekci - odměna činí 10.000 Kč.
- Byl potvrzen termín tiskové konference na čtvrtek 12:00 v Salonku III. v hotelu
Holiday Inn.
- Dále byl potvrzen datum příštího XVI. Kongresu ČSARIM 2009 na 1.-3.10.2009
v Českých Budějovicích
Podpora od ČSARIM
- Dr. Novák pozval výbor na Lounge knihy AKUTNÍ SELHÁNÍ LEDVIN
Výsledky ČSARIM 2008
- výboru byl prof. Cvachovcem přestaven přehled akcí a výsledků ČSARIM za rok
2008, který byl i následně prezentován na kongresu ve stánku ČSARIM.
Akce na rok 2009
- u této příležitosti přednesl prof. Ševčík seznam akcí na rok 2009, který bude
prezentován na web.stránkách ČSARIM.
Návrh vydavatelství Maxdorf
- paní Králová informovala výbor o možnosti navýšení slevy pro členy asociace
- projedná s vydavatelstvím Maxdorf a bude informovat výbor na další schůzi
Návrh na překlad knihy o anesteziologii – doc.Drábková
- výbor se definitivně rozhodl, že se nebude finančně podílet na překladu knihy
- tuto knihu však doporučuje jako dobrý zdroj k informacím
Novinky
- prof. Cvachovec informoval výbor o kurzu pro mladé učitele v zahraničí, kteří
budou následně moci učit v ČR
- MUDr. Mixa informoval výbor o plánovaném kongresu Dětské anesteziologie,
který se bude konal v roce 2013 v ČR
- MUDr. Ivan Herold informoval výbor o přípravě elektronické verze časopisu
Příští schůze výboru ČSARIM byla stanovena na úterá 25.11.2008 ve 14 hod.
ve společnosti Guarant International.
Zapsala: Dita Králová

