Výborová schůze ČSARIM, Hradec Králové 12. 9. 2012
Přítomni: Cvachovec, Ševčík, Horáček, Drábková, Kozlík, Mixa, Šturma, Adamus, Dostál,
Herold, Březina, Černý, Chytra, Kasal, Nalos, Šrámek
Omluveni: Novák, Hmirák
Hosté: Somolová, Novák (Guarant Int.)

1. XIX. kongres ČSARIM, HK 13.–15. 9. – Cvachovec, Somolová
Somolová sdělila výboru aktuální informace o kongresu, který bude následující den zahájen.
Celkem je 644 registrovaných účastníků (lékaři: 299, sestry: 169, jednodenní registrace: 31,
výbor, řečníci, volné registrace: 145). Na akci budou 2 platinoví partneři, 7 zlatých partnerů, 8
partnerů a 25 vystavovatelů. Setkání s partnery proběhne 13. 9. v 18:30 hodin v salonku restaurace v přízemí. Cvachovec vyzval všechny členy výboru, pokud se budou moci zúčastnit,
aby se na setkání dostavili.
Program kongresu
Lékařská sekce: 5 sálů
Sekce pro nelékařské zdravotnické pracovníky: 1 sál
čtvrtek

pátek
sobota

volná sdělení

Lékařská sekce: 4 sály
Sekce pro nelékařské zdravotnické pracovníky: 1 sál
Lékařská sekce: 1 sál
Lékařská sekce: 7 přenášek, 23 posterů
Sekce pro nelékařské zdravotnické pracovníky: 26 přednášek, 1 poster
Volná sdělení – ústní prezentace: Přednáškový sál, čtvrtek 13:00–14:15
Volná sdělení – postery: Posterová sekce se koná v pátek 13:00–14:00
Vyhlášení nejlepšího volného sdělení proběhne na slavnostním zakončení
kongresu.

Tři kurzy, které se konaly před kongresem 11.–12. 9., proběhly úspěšně. Jednalo se o tyto
kurzy:
1) Umělá plicní ventilace a Open Lung Concept (11.9., FN Hradec Králové, garant:
MUDr. Pavel Dostál, Ph.D., 14 účastníků)
2) UZ v rukou anesteziologa – využití při anestezii (včetně RA) a v intenzivní péči (12.9.,
Výukové centrum LF ve FN Hradec Králové, garant: MUDr. David Doležal, 12 účastníků).
3) Ekg pro intenzivisty a anesteziology (12.9., Výukové centrum LF ve FN Hradec Králové, garant: MUDr. Miroslav Solař, 9 účastníků).
Společenský večer se bude konat v kongresovém centru Aldis. Velký sál: Beatles Revival
Band, kapela Jazz & Bazaar, Malý sál: Diskotéka, Foyer 2. patra: Hradecká cimbálová
skupina.
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Budou vyhlášeny 3 nejlepší práce bez ohledu na formát (poster, volná sdělení).
Kategorie:
1) NLZP
2) intenzivní medicína
3) anesteziologie

Vedoucí hodnotící komise:
Kupečková
Šrámek
Adamus

2. Zpráva o stavu financí občanského sdružení k 30. 8. 2012 – Cvachovec
Příjmy celkem: 2 404 200,- Kč
Výdaje celkem: 1 146 575,- Kč
Zbývající prostředky: 1 257 625,- Kč
3. Přijetí nových členů – změna – Cvachovec
V současné době se v členské evidenci České lékařské společnosti JEP aktualizuje přijetí nových členů 2x ročně. Nově budou schválení členové jmenovitě vypsáni do zápisu
z výborových schůzí a Cvachovec zajistí, aby dostali zprávu, že byli přijati.
4. Ministerstvo zdravotnictví: ekonomicky méně výhodné varianty lékařské péče –
Cvachovec
Stanovisko výboru k dotazu MZ na ekonomicky méně výhodné varianty lékařské péče je následující: V případě intenzivní péče musí pacient dostat to nejlepší. Stanovisko je shodné se
stanoviskem výboru ČSIM. Rovnocenná, ale dražší varianta je přípravek sugammadex, cena
cca 2 800,- Kč.
Stanovisko bylo odesláno na MZ. Dne 4. září 2012 proběhlo jednání, projednáno bez problémů, doporučení komise získáno. Probíhají další jednání týkající se následné péče.
5. Nadcházející výborová schůze
Příští schůze výboru se bude konat v úterý 18. září 2012 v sídle Guarant Int. – Opletalova
ulice v Praze. Pozor změna: schůze se bude konat od 14 hodin z důvodu účasti Cvachovce na
rozloučení s primářem Lemonem, které proběhne tentýž den ve 12 hodin v obřadní síni kladenského hřbitova.

Zapsala: Votavová
Kontrola: Cvachovec, Ševčík
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