Výborová schůze ČSARIM, Praha 19.4.2011
Přítomni: Cvachovec, Drábková, Chytra, Kasal, Černý, Herold, Šturma, Nalos, Březina, Horáček, Mixa,
Šrámek, Kozlík, Ševčík
Omluveni: Mixa, Novák, Kasal, Kozlík, Nalos
Hosté: Somolová, Mrozek (ČLK), Cheníček, Čáp (za ČAS)

1. Kontrola zápisu
- zápis z minulé schůze byl schválen
2. Opitzova cena na webu společnosti
- ocenění za rok 2009 a 2010 byli zveřejněni na webových stránkách společnosti
- ocenění za rok 2008 pošle Herold
3. Finanční hospodaření
- stav účtu o.s. – Králová podala zprávu o stavu hospodaření pro rok 2011 – 2.480.000 Kč
Zdůraznila, že tato částka není finální neb se s ní musí odečíst daň
- stav účtu na ČLS JEP – 273.921 Kč
4. Webové stránky
- Králová podala informaci o nových rubrikách, které byly přidány na web společnosti. Jde o
rubriku NÁZORY. Výbor byl vyzván přispívat do této rubriky svými podklady a
POJIŠŤOVNICTVÍ
5. Guidelines/doporučené postupy ČSARIM
- poanestetická péče – přípravu dokumentu koordinují Herold, Černý, termín vyhotovení
konečného návrhu do příští schůze výboru
- předoperační omezení příjmu stravy a tekutin – přípravu dokumentu koordinují Herold, Černý,
termín vyhotovení zatím neurčen.
6. Kvalita a bezpečnost anesteziologické péče
- Cvachovec navrhl vypracovat kritéria poanesteziologické péče (dostupnost anesteziologa, délka
pobytu, pravidla propouštění ad.)
- bylo schváleno, aby na toto téma byla zorganizována tisková konference
- do příští schůze bude vybrán vhodný název a téma tisk. konference
- termín konání – červen 2011
7. Statistika provedených výkonů
- Drábková připraví podklady do konce května
- výbor konstatoval, že pozornost musí být kladena na pooperační péči
8. XVIII. kongres ČSARIM
- Somolová podala informaci o stavu partnerských příspěvků (12 partnerů)
- probíhají přípravy v hotelu Clarion
- výbor schválil zajištění 1. společenského večera, 2. večer bez společenského programu
- Šturma podal informaci za vědecký výbor
- slavnostní přednášku sdělí prof. Pokorný, čestný prezident kongresu
- přednášku o anest. péči odprezentuje prof. Cvachovec
- Šturma upozornil na kolizi termínu s Česko-slov. Dialogy o bolesti v Košicích
- Dále požádal výbor o schválení bezplatného přístupu studentům lékařských fakult s ISIC kartou
na odborný program – schváleno

-

-

Výbor souhlasil oslovit PhD. studenty s možností prezentovat svá témata v daných sekcích
Cvachovec požádal Šturmu o návrh seznamu přednášek jednotlivých sekcí
Dále budou určeny 2 sekce pro nelékařské pracovníky, výbor konstatoval, aby byli osloveni
kolegové, kteří mají témata, která by chtěli prezentovat.
Výbor preferoval a navrhl témata: KOMPETENCE SESTER a ZAHRANIČNÍ ZKUŠENOSTI
VE VOJENSKÝCH i civilních misích
Zahraniční hosté: Abela (MT), Kirov (RU), Mythen (UK), Silvay (USA), Reich (USA),
Sampson (USA), Gombotz (A), v jednání jsou Kochs (D) a Werner (D)
Ocenění:
 Opitzova medaile za rok 2010 bude předána Fesslovi, další kandidáti nebyli určeni
 Uznání za zásluhy:
• Herold – za organizaci Symposií o UPV v Mladé Boleslavi
• Nalos - za organizaci Žaludových dnů v Ústí nad Labem
 Počtova cena: nejlepší původní práce publikovaná v AIM v roce 2010
 Nejlepší publikovaná práce s oborovou tématikou v zahraničním časopise s IF
(tištěné nebo elektronické versi) v roce 2010
 Nejlepší knižní publikace s oborovou tématikou vydaná v roce 2010
 Novinářská cena – bude vyhlášena na tiskové konferenci
Podmínky k účasti do posledních 4 kategorií budou zveřejněny na webu společnosti

9. XIX. kongres ČSARIM
- Výbor odsouhlasil uspořádání kongresu v roce 2012 v Hradci Králové
10. XX. kongres ČSARIM
- Výbor odsouhlasil, že jubilejní XX. ročník kongresu bude uspořádán v roce 2013 v Brně
11. Používání propofolu neanesteziology při gastroenterologických výkonech
- Výbor ČSARIM obdržel od Prof. Špičáka – předsedy ČGS ČLS JEP dopis s žádostí o podporu
při podávání profopolu při gastroenterolog. výkonech.
- Cvachovec konstatoval, že tato otázka bude projednávána na evrops.kongresu ESA
v Amsterdamu (10.-.14.6.2011)
- výbor bude informovat prof. Špičáka o svém stanovisku, že určení a podávání léku se řídí svým
SPC.
12. Aktualizace dat pro ČLS JEP
- Cvachovec požádal členy výboru o aktualizaci osobních dat pro účely ČLS JEP
13. Delegace na XVIII. kongres SSAIM v Piešťanech
- Výbor souhlasil s delegací ve složení Cvachovec, Pelichovská, Ševčík
14. Různé
- Černý požádal o podporu dopisu, ve kterém vyjádřil za výbor ČSIM stanovisko k nařízením MZ
Jednalo se o státní regulaci podpory vzdělávání lékařů, vydané Ministerstvem zdravotnictví (viz
Příkaz ministra č. 11/2011 - Protikorupční strategie Ministerstva zdravotnictví České republiky
pro přímo řízené organizace). Výbor ČSARIM text podporuje a připojuje se k této aktivitě
Dopis bude poslán prezidentům ČLK a ČLS JEP
- Ševčík představil projekt EPOSS – tento projekt vznikl za podpory firmy Astra Zeneca a slouží
k získávání dat o těžké sepsi v ČR - více na www.sepsis-q.cz. Požádal o záštitu nad tímto
projektem. Výbor se rozhodl tuto aktivitu podpořit.

-

-

-

-

-

-

Ševčík jménem pracovní skupiny předložil návrh Stanoviska ČSARIM a ČSIM k podávání
kortikosteroidů u míšních traumat. Výbor ČSARIM se usnesl na tom, že Stanovisko dříve, než se
objeví na www stránkách ČSARIM, bude předsedou ČSARIM rozesláno předsedům dalších
zainteresovaných OS. Výbor ČSARIM vyčká na jejich vyjádření
Ševčík předložil návrh angažmá portálu Akutne.cz na XVIII. Kongresu ČSARIM. Výbor se
usnesl, že toto angažmá je možné za podmínky, že si Akutne.cz svou účast zajistí z vlastních
zdrojů.
Výbor souhlasil, že honorování členů výboru je automaticky bez odměny. Pokud bude oslovena
externí osoba pro dané projekty, bude předem definována a stanovena odměna.
Březina informoval výbor o novele tzv. Transplantačního zákona, která bude kompatibilní se
s novelou EU.
Horáček vznesl připomínku, že Larsenova Anesteziologie již není dostupná a je třeba do
budoucna připravit překlad nového a zřejmě jiného titulu s touto problematikou Vydavatelství
GRADA má zájem o vydání této učebnice. Výbor souhlasil, že bude posílat tipy na knihu.
Vzhledem k stávající situaci v Nakladatelském a tiskovém středisku ĆLS JEP navrhl Herold
zahájit přípravné práce k vytvoření elektronické schránky na automatizovaný příjem příspěvků
k publikaci v časopisu Anesteziologie a intenzivní medicína. Výsledkem by mělo být zkvalitnění
procesu recenzního řízení a zlepšení dostupnosti kvalitní on-line verse časopisu. Výbor souhlasí
s návrhem požádat o spolupráci firmu Guarant International spol s.r.o při realizaci tohoto
projektu.
MUDr. Mrozek informoval výbor o práci na vyhlášce o personálním vybavení zdravotnických
zařízení. Pokud se týče našeho oboru, České lékařské komoře se již podařilo prosadit
v anesteziologickém týmu záměnu původně navrhované sestry pro perioperační péči (sálovou
sestru) sestrou pro intenzivní péči. V posledním návrhu ministerstva se v anesteziologickém
týmu poskytujícím péči v porodnictví objevila porodní asistentka, případně sestra pro
perioperační péči. I na tuto chybu komora upozornila. V oblasti intenzivní péče komora
prosazuje dodržování personálního minima stanoveného v nyní platném Bodovém seznamu
výkonů, což v případě resuscitačních lůžek znamená požadavek minimálně 1 lékař se
specializovanou způsobilostí na stanici a 0,6 lékaře se specializovanou způsobilostí na jedno
lůžko. Co se týče doby ústavní pohotovostní služby trvá komora na původní dohodě, aby jeden
lékař měl v této době v péči maximálně 8 resuscitačních lůžek, v případě intenzivní péče 2.
stupně (vyšší intenzivní péče) maximálně 10 lůžek a v intenzivní péči 1. stupně (nižší intenzivní
péče) maximálně 12 lůžek.
MUDr. Mrozek současně upozornil na vyhlášku č. 55/2011 Sb., která nově specifikuje činnosti,
které mohou vykonávat zdravotní sestry.

15. Noví členové – jednohlasně schváleni
16. Nadcházející výborová schůze
8.6.2011 ve 14:00 v Brně

Zapsala: Králová
Kontrola:

