Výborová schůze ČSARIM, 15.9.2009
Přítomni:, Cvachovec, Ševčík, Černý, Vyhlídalová, Mixa, Herold, Dostál, Málek, Chytra, Drábková
Hosté: Mrozek, Kuta,
Za Guarant: Králová, Somolová (kongres ČSARIM)
Omluveni: Nalos, Kozlík, Šturma, Březina, Novák, Cheníček

1. XVI. Kongres ČSARIM, České Budějovice, 1.-3.10.2009
- Kuta informoval výbor o aktuální situaci a průběhu příprav
 Počet přihlášených: je 579 lékařů a 337 sester, partnerů a vystavovatelů je 119 = 1035
 Workshop kurz ECHO – momentálně 8 zájemců, pokud nebude účast alespoň 10 účastníků, kurz
bude s velkou omluvou zrušen
 Program: probíhají grafické a textové úpravy, už je na vyvěšen na internetu
 DVD: Bude vloženo do tašek všem účastníkům
 Společenské akce jsou zajištěny
 Plán úvodního části zahajovacího ceremoniálu
- Výborová schůze se bude konat 30.9.2009 od 16:00 hod.v Malém pivovaru
- Budou udělena ocenění: 2x za časopis, 2x za publikace, 2x Opitzova medaile, 2x uznání, 1x čestné
členství
2. Kongres ČSARIM 2010
- Somolová prezentovala návrh na rok 2010, Špindlerův Mlýn a Zlín
- po hlasování zvítězil Zlín v termínu 9.-11.9.2010
3. Hospodaření ČSARIM
- zprávu podal Mixa
- za o.s.předběžné info sdělila Králová
4. Žádosti o záštitu
- XII. PG kurz Sepse a MODS, Ostrava, 26.-29.1. 2010 – záštita udělena
- Sympozium Ventilační a anesteziologická technika ČSZT, Praha, 7.4.2010 – záštita udělena
- XII. Kardioanesteziologické vědecké dny, Pardubice, 15.-16.4.2010 – záštita udělena
- VI. Anesteziologické dny Vysočiny, Jihlava, říjen 2010 – záštita udělena
- XIX. Hoderův den, Průhonice, 11.11.2010 – záštita udělena
5. Stav přípravy dokumentu EOLD
- vědecká rada ČLK zaujala k dokumentu vstřícný postoj
- cílem ČLK je přijmout tento dokument jako doporučení
- byly vyjádřeny okolnosti ze stran etické komise
- bude schváleno na kongresu ČLK v listopadu
6. Různé
a) Noví členové: bylo podáno 12 přihlášek – všichni byli přijati
b) Prezentace ČSARIM doma i v zahraničí: Králová představila výboru výsledky společnosti ČSARIM
za rok 2009.
c) Černý podal návrhy k projektům v rámci společnosti
1. Projekty v rámci Clinical trial network (výbor korespondenčně schválil záštitu ČSARIM) na 2009/2010:
• Czech Anesthesia Day – prevalence jak děláme anestezii, jaká anestetika/farmaka používáme,
jak monitorujeme, jaké tekutiny podáváme apod.
• Kolik uchodí sestry na ICU a na anestezii ?(Pedometer Observational Study)
• Prevalence mykotických infekcí na ARO/JIP (spolu s ČSIM)

2. Aktualizace Indikátorů kvality zahrnující definování jednotlivých etap anestezie – úvod, ..., s cílem
sjednotit pojmy v ČR
3. Stanovisko ČSARIM Principy organizace anesteziologické ambulance
4. Mezioborový kodex chování zdravotnického personálu k pacientům na operačním sále
Zájemci o účast v pracovních skupinách projektu jsou vítáni.

d) Cheníček – člen vědecké komory – návrh na projekt e-learning - byla vyslovena podpora
e) Balík podal návrh na vznik ECHO sekce – byla vyslovena podpora
f) Ševčík podal návrh na tvorbu dopisu členům ČSARIM, obsah dopisu připraví Dostál a Březina
g) Zdravotnické noviny podaly žádost o získání informací o konaných akcích ČSARIM-zajistí Králová
h) Mrozek informoval výbor o chystaných projektech ČLK
i) Kozlík poskytl dopis s VZP – výbor přijímá stanovisko
j) Ševčík požádal o podporu projektu AKUTNE.CZ , na podporu bude uděleno 10.000 Kč
k) Králová prezentovala výboru výsledky tiskové konference konané 23.6.2009 v hotelu Palace v Praze a
PR aktivity společnosti ČSARIM

Příští schůze výboru ČSARIM bude zasedat v rámci XVI. kongresu ČSARIM dne 30.září 2009 v 16:00 hod
v Českých Budějovicích.

Zapsala: Králová

