Výborová schůze ČSARIM, 25.11.2008
Přítomni: Cvachovec, Ševčík, Mixa, Dostál, Herold, Černý, Nalos, Vyhlídalová, Chytra,
Šturma, Novák, Kozlík
Za revizní komisi: Málek
Host: MUDr. Balík
Za Guarant: Králová

XV. kongres ČSARIM 2008
- výbor pověřil Ševčíka, aby vypracoval závěrečnou zprávu o XV. kongresu
ČSARIM , který se konal ve dnech 15.-18.10.2008 v Brně.
Vyúčtování za rok 2008
- bylo dohodnuto, že vyúčtování za rok 2008 bude uzavřeno do konce roku
MUDr. Balík – host ECHO sekce kardiologické společnosti
- prezentoval výboru projekt Vyšetření srdce a cév pomocí ultrazvuku a jeho
pozitiva:
o Aktivita edukační - semináře a satelitní kurzy (Žaludovy dny 7.-4.2009,
Ústí nad Labem, 13.-15.5. 2009, sjezd ČSIM, Hradec Králové,
1.-3.10.2009 XVI.kongres ČSARIM V Českých Budějovicích)
o Aktivita kongresová – možnost zajištění atraktivních řečníků, součást
hlavního programu na kongresech
- MUDr. Balík požádal výbor o podporu a pomoc
- výbor se shodl na tom, že je třeba více specifikovat cíle sekce, vytvořit název a
složit program kurzů
Návrh na změnu výše členských příspěvků
- výbor se shodl na tom, aby výše členských příspěvků zůstala nezměněna
Vědecké sekce – návrhy na záštitu
- 16.-17.4.2009 – 11. kardiologické dny, Pardubice – ANO
- 12.11.2009 – 18. Hoderův den - ANO
Stanovisko ČSARIM k inhalačnímu úvodu u dětí - www.sdaim.cz
- Výbor se shodl na tom, aby bylo stanovisko dočasně z web.stránky staženo
- byla vybrána pracovní skupina: Cvachovec, Černý, Šturma, Kozlík, Herold, která
byla požádána o úpravu stanoviska
Žaludovy dny
- Nalos představil výboru nadcházející akci Žaludovy dny, která se bude konat ve
dnech 7.-8.4.2009 v Ústí nad Labem.

Aktualizace webových stránek
- Výbor se shodl na tom, aby na webových stránkách byla uvedena jména čestných
členů, jména oceněných, jejich fotografie a odkazy
- dále informace o tom, kdo a kdy byl členem výboru ČSARIM
Návrh vydavatelství Maxdorf
- Králová informovala výbor o slevě 30% pro členy asociace ČSARIM na akcích
pořádaných ČSARIM a o slevě 15% na ostatních akcích s podmínkami spolupráce
a uvedení společnosti Maxdorf jako partnera ČSARIM.
- výbor souhlasil, proto bude vytvořena smlouva o spolupráci
Časopis anesteziologie a intenzivní medicína
- Herold informoval výbor o hospodaření časopisu

Příští schůze výboru ČSARIM bude stanovena dodatečně.

Zapsala: Dita Králová

