Výborová schůze ČSARIM, 18.9.2008
Přítomni: Cvachovec, Mixa, Černý, Dostál, Drábková, Vyhlídalová, Herold, Chytra, Ševčík,
Šturma,
Za revizní komisi: Málek
Za Guarant: Hanka Trková, Dita Králová

Žádosti na 2 výběrová řízení:
- 29.9. 2008 – AGEL – zúčastní se MUDr. Šturma
- 24.9. 2008 – KÚ Karlovy Vary – zúčastní se MUDr. Lejčko
Návrh vydavatelství Maxdorf
- za partnerství se společností nabízí vydavatelství slevy pro členy asociace
- výbor souhlasí se spoluprácí, konkrétní podmínky se dojednají
Problematika jednodenní péče
- Prof. Cvachovec seznámil výbor s navrhovanou vyhláškou, která se zabývá
problematikou jednodenní péče
Návrh na překlad knihy o anesteziologii – doc.Drábková
- byl vznesen návrh, aby doc. Hess a doc. Drábková prošli učebnice (Larsen pro
lékaře Urban u.Schwarzenberg a Larsen obdobného obsahu nelékařské pracovníky
v oboru - nakladatelství Springer) pro obor anesteziologie a resuscitace, které jsou
v němčině a informovali výbor, zda některá z nich má výrazné přednosti před
druhou
- definitivní rozhodnutí učiní výbor na příští schůzi jako podklad pro jednání
prof.Cvachovce s šéfredaktorem Lomíčkem
- knihu přeloží odborný tým Grady a postoupí ji ke korektuře odborného znění a
terminologie
Žádosti o záštitu
- 5. kongres dětské intenzivní medicíny – ANO (prosinec 2009, MUDr. Klimovič)
- 11. ročník kongresu SEPSE a MODS- ANO (20.-23.1.2009)
Podpora od ČSARIM
- vznesena žádost o podporu knihy AKUTNÍ SELHÁNÍ LEDVIN
- Maxdorf 2008, Editoři: Novák, Matějovič, Černý.
Návrh obecných podmínek primářských licencí
- výbor byl seznámen s návrhem MUDr. Cheníčka – člena vědecké rady ČLK
Ministerstvo zdravotnictví
- dány na vědomí 3 případy úmrtí u porodu

Indikátor kvality
- výbor byl seznámen s vypracovanou nabídkou indikátoru kvality anesteziologické
péče
- výbor je jednotlivým oddělením doporučuje jako možnosti výběru
- Doc. Černý zpracuje připomínky členů výboru
Výroční kongres ČSARIM 2008 – Brno
- informace jsou k dispozici na www stránkách
- veškeré texty má nakl. Galén, v současnosti jsou připraveny k tisku
- výbor ČSARIM dosud neobdržel odpověď na pozvání adresované výboru SSAIM,
takže jsou jen dva zvaní přednášející ze Slovenska
- udělení čestných členství ČSARIM při příležitosti kongresu: výbor ČSARIM
navrhuje udělit je slovenským kolegům MUDr. Štefanu Trenklerovi a doc. MUDr.
Milanu Májkovi, CSc., a in memoriam prim. MUDr. Oldřichu Markovi, Ph.D.
- při příležitosti kongresu bude prof. MUDr. Danuši Táborské, DrSc. Předána
děkanem LF MU pamětní medaile LF MU.
- Opitzova medaile – bude udělena prof. Táborské, prim. Lemonovi a doc.
Dvořáčkovi. Prim.Lemonovi bude zároveň uděleno čestné členství v ČSIM
- diplomy + medaile zajistí Dr. Mixa
- sdělení prof. Cvachovce - zahraniční hosté + zvaní řečníci ze zahraničí + čestní
hosté + členové výboru budou mít ubytování hrazeno centrálně fakturou výborem
ČSARIM
- Renata Vyhlídalová oznámila aktuální počet přihlášených účastníků kongresu: 707
- byl vznesen a přijat návrh zajistit stánek ČSARIM – zajistí Guarant
- ČSARIM věnuje na společenský večer 200 000 Kč
Prof. Cvachovec navrhl odměnu 20.000 Kč formou dohody o provedení práce za překlad
abstrakt
MUDr. Ivan Herold informoval výbor o přípravě elektronické verze časopisu
Příští schůze výboru ČSARIM byla stanovena na středu 15. 10. v 15 hod. v hotelu
Holiday Inn v restauraci Brasseria v rámci kongresu ČSARIM.

Zapsala: Dita Králová

