Výborová schůze ČSARIM, Brno 8.6.2011
Přítomni: Cvachovec, Chytra, Černý, Herold, Šturma, Březina, Horáček, Mixa, Šrámek,
Kozlík, Ševčík
Omluveni: Dostál, Kasal, Drábková, Nalos, Novák
Hosté: Mrozek (ČLK)
Omluveni: Čáp (ČAS)
1. Kontrola zápisu
Medaile F.C. Opitze
Na web společnosti je třeba doplnit jména oceněných za rok 2007 a 2008.
 2007 – Jiří Pokorný
 2008 – Danuše Táborská, Vladimír Lemon, Bořivoj Dvořáček
Doporučené postupy ČSARIM
Poanestetická péče – diskuse k technickému a personálnímu vybavení (sestra ARIP).
Cvachovec oznámil, že bylo by dobré doplnit bod 4.2 Technické vybavení a poté by mohl být
dokument přijat jako doporučení a stanovisko výboru. Černý navrhuje přidat též do časopisu,
na web a jako informaci k mailingu členům.
Používání Propofolu při gastroenterologických výkonech
Cvachovec sdělil výboru, že informoval předsedu České gastroenterologické společnosti prof.
Špičáka o tom, že ČSARIM je proti tomu, aby si gastroenterologové sami podávali Propofol.

2. Tisková konference
Termín tiskové konference byl určen na 29.6.2011. Z nabízených prostor byl vybrán salónek
Diamond Ballroom v Hotelu Imperial (Na Poříčí 15, Praha 1).

3. Smlouva o další spolupráci se společností Guarant Int.
Návrh nové smlouvy po dobu funkční činnosti výboru. Jde o smlouvu s občanským
sdružením ČSARIM. Cvachovec doporučuje, aby byla mandátní smlouva podepsána až do
roku 2015. Výbor s návrhem souhlasí.

4. XVIII. kongres ČSARIM, Praha, 6. - 8.10.2011
Prezentace a informace k přípravám kongresu. Všechny velké sály jsou obsazené. Za menší
peníze se umožní firmám pozvat přednášejícího (zatím 2 zájemci). V předvečer kongresu se
bude konat schůze výboru - 5.10.2011 od 17 hodin. Pro členy výboru bude zajištěno
ubytování.
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Informace vědeckého výboru:
Šturma informoval, že plánované zahájení kongresu je v 9:30, ale bylo by vhodné posunout
ho o půl hodiny dříve a na začátek vložit přednášku prof. Cvachovce na téma „Kvalita a
bezpečnost anestézie“.
Šturma dále navrhuje udělat odpolední přestávky jen 15-ti minutové (místo plánovaných 30-ti
minutových). Na to reaguje Cvachovec a doporučuje ponechat delší přestávky, které mají tu
výhodu, že by se jimi mohl vyrovnat případný časový skluz. Výbor schválil nechat 30-ti
minutové přestávky.
Šturma klade výboru otázku, zda ponechat program do 18:15 nebo skončit v 16:15. Výbor se
dohodl, že bude lepší skončit v 16:15.
Šturma navrhuje přidat téma „Pohled na spolupráci lékaře se sestrami“ – pohled lékaře a
pohled sestry s následnou diskuzí. Cvachovec má obavy o spolupráci sester. Černý by chtěl
určit termín pro sestry, aby se vyjádřily a podle toho se rozhodnout zda tento blok zařadit
nebo ne. Cvachovec doporučuje oslovit Českou asociaci sester (Čáp), zda mají potřebu se
prezentovat. Šrámek sdělil výboru, že z vlastní zkušenosti ví, že sestry by přivítaly nějaký
výukový blok. Výbor souhlasí s tím udělat edukační blok přednášek pro sestry. Šturma
navrhuje vytipovat témata vhodná pro sestry a označit je v programu – například nějakým
logem. Někteří členové výboru nepovažují za vhodné označovat přednášky určené pro sestry
– bylo by lepší, aby si vybraly samostatně, jakých přednášek se zúčastní.

Ocenění:
Předání Opitzovy ceny Václavu Fesslovi.
Čestné členství v ČSARIM - Cvachovec a Šturma podávají tyto návrhy:
- Prim. Onderčanin (předseda SSAIM)
- Prim. Bohuš (SSAIM)
- Prim. Slezáček
Ševčík zajistí, aby SSAIM dodala podklady pro medailonky prim. Onderčanina a prim.
Bohuše do začátku září t.r.
Všechny 3 návrhy výbor schválil.
Herold informuje o pracích publikovaných v r. 2010 a navržených na ocenění:
1. Počtova cena:
Milan Adamus : Anest. intenziv. Med., 21, 2010, č. 2, s. 78–84
Vliv věku na farmakodynamické vlastnosti cisatrakuria, rokuronia a vekuronia u mužů během
totální intravenózní anestezie – prospektivní studie
2. Nejlepší knižní publikace:
Periferní nervové blokády (Daniel Nalos, Dušan Mach a kolektiv, Grada ISBN 978- 80- 2473280- 0)
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3. Nejlepší práce publikovaná v časopisu s IF:
Jan Beneš, Ivan Chytra, Pavel Altmann, Marek Hluchý, Eduard Kasal, Roman Sviták,
Richard Pradl and Martin Štepán
Critical Care 2010, 14:R118 http://ccforum.com/content/14/3/R118
Intraoperative fluid optimalization using stroke volume variation in high risk surgical patients:
results of prospective randomized study.
Ceny jsou podpořeny prémií 20000,- Kč.
Guarant připraví zvací dopis pro autory a zajistí ubytování. Herold: první autor musí být
členem ČSARIM. Dále navrhuje vytvořit cenu pro mladé autory. Výbor schvaluje příští rok
vyhlásit cenu pro mladé autory do 35 let v oborové tematice.
Šturma navrhuje umožnit na kongresu ČSARIM volná sdělení pro kolegy s Ph.D.
Abstrakta volných sdělení a posterů z kongresu budou publikovaná v časopise Anesteziologie
a intenzivní medicína.

5. Vyúčtování – stav financí
Po zaúčtování převodu z loňského roku a s přidáním zisku v letošním roce je stav 1 430 000
Kč.

6. Návrhy komise pro historii oboru
Jiří Málek – předseda komise
Cvachovec sdělil výboru dvě doporučení, ke kterým je třeba se vyjádřit:
1. Komise dala návrh na vytvoření pamětní desky L. Kleinwächterovi (jako první užil
fyzostigmin v léčbě intoxikace atropinem) a umístění na Faustův dům.
Vyjádření výboru- Cvachovec si myslí, že umístění desky na daném místě je problematické.
Odpověděl by, že výbor tento návrh nepodpořil s uvedením následujícího důvodu: povědomí
o tomto činu je velice malé a uctění bude předmětem dalšího jednání. Doporučil by tuto
skutečnost publikovat. Herold oznamuje, že to již bylo publikováno.
2. Komise projednala návrhy na medaili F.C. Opitze a navrhuje ocenit následující – Jan
Šturma, Jan Pokorný, Ondrej Bohuš.
Cvachovec si myslí, že pro aktivního člena výboru, jako je Šturma, není cena vhodná. Šturma
i výbor souhlasí. Cvachovec se dále vyjádřil, že podle jeho názoru Jan Pokorný není vhodným
kandidátem pro cenu tohoto typu. Projednávané téma bylo shrnuto následovně: Výbor vzal na
vědomí tyto návrhy a rozhodl se udělit Ondreji Bohušovi čestné členství (viz výše).
Šturma navrhuje Vladimíra Slezáčka na udělení čestného členství. Výbor návrh odsouhlasil.
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Fessl převezme cenu Celestýna Opitze, kterou obdržel loni. Opitzova cena za letošní rok
nebude udělena.

7. Podávání kortikosteroidů u míšní léze
Cvachovec oznámil, že k dokumentu se zatím vyjádřily 2 společnosti, obě pozitivně.

8. Stanovisko k návrhu reorganizace ESA a změně zastoupení ve WFSA
Cvachovec promluvil o pozici národních anesteziologických společností v Evropě. ČSARIM
je korporativním členem ESA, vedle toho je 19 aktivních individuálních členů. ČSARIM je
také členem WFSA.
V ESA dochází k pokusu eliminovat vliv národních anesteziologických společností
(podmínka je 25 individuálních členů – aby byl nárok na zástupce). ČSARIM jde o
zahraniční zastoupení naší odborné společnosti. Tato změna Cvachovce naplňuje
nespokojeností. Všichni členové ČSARIM by se tak stali přidruženými členy ESA. Fórum
prezidentů bude nově místo stávajícího orgánu NASC. ESA chce konstituovat sama sebe jako
sekci WFSA. Cvachovec to hodnotí jako závažný zásah do situace. Členové organizace mají
právo volit a být voleni. Není to férová záležitost. Národní společnosti musí uplatňovat svá
práva a povinnosti bez ohledu na členství v jiných společnostech. Jde o to, kdo bude
zastupovat Evropu.
Výbor se usnesl, že je možné zaplatit individuální členy, aby jich bylo celkem 25.

9. Stanovisko k DIP, DIOP a domácí plicní ventilaci
Zřízením jednotek DIP a DIOP by se uvolnily prostory na stávajících resuscitačních
odděleních a mohly by být využity pro pacienty z JIP. DIP byl považován za péči následnou
po péči intenzivní nebo resuscitační. Šrámek si myslí, že by mělo být podpořeno umístění
DIPů a DIOPů ve stejném místě jako jsou akutní lůžka. Mrozek (ČLK) sděluje, že u DIP je 1
lékař na 4 až 5 lůžek a u DIOP je to ještě horší.
Kozlík informoval výbor o tom, že pacient stojí pojišťovnu milion za rok. Na pacientovi lze
produkovat v průměru zisk 200 až 300 tisíc. Největší problém je nerovnoměrnost rozmístění
zařízení.
Mrozek je toho názoru, že by bylo dobré určit, jaké zázemí musí mít zdravotnické zařízení,
v němž je pracoviště DIP či DIOP umístěno.
Stanovisko výboru: Pracoviště musí mít odbornou úroveň a je třeba vnímat, že se jedná o
pacienty dlouhodobé (proto možnost domácí ventilace). Pracoviště jsou rozmístěna
nerovnoměrně. Je důležitý eticko-společenský argument dojíždění příbuzných za pacientem.
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10. Různé
1) Černý přednesl výboru žádost o udělení záštity nad akcí Fresenius-Kabi, 10.-11. listopadu
2011 - výbor souhlasí s udělením záštity.
2) Časopis a jeho webová podoba – výhrada k provedení elektronické podoby. Cvachovec
oznámil, že jsou problémy s inzercí. Časopis má potenciál generovat větší příjem, než který je
v současné době. Výbor zvolil cestu výpovědi s nakladatelem a vypsání výběrového řízení na
nového. Herold si myslí, že je důležité získat digitální identifikační kód. Cvachovec shrnul
stanovisko výboru tak, že je třeba upřesnit podmínky, za kterých by měl být časopis vydáván
a tím vznikne potenciál k oslovení nakladatele.
3) Český překlad učebnice pro anesteziology – rozpočet na překlady je kolem 250 a 300 tisíci
korunami. Bylo by dobré oslovit mladé lidi, kteří by se toho ujali. Cvachovec tuto záležitost
podporuje.
4) Kozlík podal informace o schvalování kódu péče o dárce orgánů a kódu vyhledávače
potenciálních dárců.
5) Černý navrhl vytvořit novou záložku na webu – statistiky.
6) Výbor se shodl spustit sekci pro členy na webu společnosti.
7) Kdo má být přítomen tiskové konference: Cvachovec, Mixa, Šturma

11. Nadcházející výborová schůze
Příští schůze výboru bude v úterý 13. září 2011 od 14 hodin v Praze v sídle Guarantu.

Zapsala: Votavová
Kontrola: Ševčík, Cvachovec, Herold, Šturma, Kozlík
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