VÝBOROVÁ SCHŮZE ČSARIM, 26.2.2008
v rámci akce UMĚLÁ PLICNÍ VENTILACE, Mladá Boleslav

Přítomní: Cvachovec, Černý, Drábková, Herold, Březina, Dostál, Nalos, Mixa, Kozlík,
Vyhlídalová, Chytra
Hosté: Šrámek
Omluveni: Ševčík, Šturma, Novák, Marek


Kongres ČSARIM 2008
- výbor odsouhlasil, že prezidentkou kongresu bude prof. Táborská
- výbor odsouhlasil, že Medaile Celestýna Opitze bude udělena prof. Táborské (Prof.
Dvořáček, kterého na medaili navrhuje Komise pro historii oboru, bude příštím
kandidátem)
- za odborný program je zodpovědný prof. Ševčík.
- za organizaci kongresu je zodpovědný MUDr. Šrámek
- kongresu byla udělena záštita Ministerstva zdravotnictví
- emailing na členy proběhne ve spolupráci s ČLS JEP: obálky budou doručeny do ČLS
a rozeslány na náklady ČSARIM
- webová stránka kongresu bude uchována i pro další léta, organizační výbor bude mít
přímý vstup do administrace
- deadline pro abstrakta je 30.6.2008
- účast doposud přislíbilo 6 zahraničních hostů
- společenský program:
1) Divadlo Husa na provázku: Balada pro banditu, vstupné 100 Kč
2) Večeře v Galerii Vaňkovka, party ve stylu retro, spoluúčast B.Braun, vstupné:
400 Kč
3) Pivovar Starobrno, živá muzika, vstup volný
- finanční zajištění: sponzoři zatím přislíbili 1,2 mil. Kč.
- Společnot zažádá o přidělení kreditů za účast na akci



Výbor byl požádán o schválení těchto odborných textů:
1) Společnost pro léčbu akutní poooperační bolesti
- Tento dokument by měl být publikován v časopisu ČSARIM
- Výbor s obsahem a publikováním souhlasí
2) Společnost gynekologů a porodníků
- Text by se měl stát mezioborovým dokumentem (zaslán i Hematologické spol.)
- Výbor vznik tohoto dokumentu vítá, ale prozatím schválení celého textu jako
mezioborového dokumentu podmiňuje přepracováním sporných témat. Zejména
v bodě č.6 – farmakologická léčba krvácení léky Heparin a Novoseven
3) Pooperační srdeční selhání
- Doc. Černý provede v textu drobné úpravy dle doporučení výboru



Prim.Nalos – spolupráce s MZ na revizi standardů vybavení ARO pracovišť personálem i
materiálem. Stanovení optimálního a minimálního stavu.



Ceny ČLS JEP za vědecké práce
- původní vědecká práce
- významný vliv na lékařskou péči
- kandidáty za ČSARIM vybere Ivan Novák do 31.5.2008



OCHRIP – prim. Kozlík
Zpráva: Mezi poskytovateli chronické intenzivní péče a ministerstvem dosud nedošlo
k dohodě. Jednání pokračují.
Dosud nejsou stanoveny ani základní pojmy ani způsob úhrady.
Výbor bere na vědomí a doporučuje pokračovat v diskusi.



dr.Michal Horáček byl zvolen českým reprezentantem v ESA na rok 2008-2009



Stanovisko k používání selenu v intenzivní péči – vypracuje doc.Černý a dá k posouzení
výboru



Studie o délce zotavení z celkové anesteze – výbor souhlasí. Doc. Černý rozešle
formuláře



Hyperoxie – doc.Černý pošle emailem



Bylo konstatováno, že činnost o.s. ČSARIM je z finančního hlediska uspokojivé



ČSARIM má v současnosti 1376 členů



ČLS JEP vydá členům čipové karty – úspory při registraci.

Zapsali:

Hanka Trková
MUDr. Vladimír Mixa

