Výborová schůze ČSARIM, Praha 29. 1. 2013
Přítomni: Cvachovec, Ševčík, Herold, Šturma, Mixa, Horáček, Drábková, Kozlík, Adamus, Dostál, Březina, Chytra, Kasal, Šrámek, Novák
Hosté: Hmirák, Mrozek
Omluveni: Černý, Kozlík, Nalos

1. Omluva nepřítomnosti – Černý, Kozlík, Nalos
2. Kontrola zápisu z 1. 11. 2012 (Cvachovec)
MUDr. Ševela – odměna za knižní publikaci r. 2011 byla vyplacena.
3. Informace o přípravě XX. Kongresu ČSARIM (Ševčík)
Kapacity sálové i ubytovací jsou objednány. Je nachystán časový rastr, do kterého se bude vkládat
program. K dispozici jsou 4 sály v hotelu International a 2 sály v sousední budově. O sálech bude
rozhodnuto na březnové schůzi podle požadavků vědeckého výboru. Hmirák se jako zástupce NLZP
přimlouvá za to, aby sesterská sekce nebyla na letošním kongresu izolována. Ševčík již tento návrh
zaznamenal a pokusí se vyhovět. Dále Hmirák žádá, zda by byla na kongresu možná spolupráce
s lékaři ohledně vlastních přednášek. Cvachovec reaguje, že určitě proběhne společné sezení, kde se
domluví podrobnosti.
Dále je třeba stanovit termín slavnostního zahájení, které bývalo tradičně v 9 hodin ráno první den
kongresu. Možnosti jsou následující: čtvrtek před obědem nebo na začátek slavnostního večera na
Špilberku. Diskuze.
Výbor se dohodl, že se ve čtvrtek začne odbornými bloky a poté v poledne (před zahájením výstavy)
bude slavnostní zahájení včetně předání cen (čestná členství, medaile F. C. Opitze a další ocenění).
Společenský program: čtvrtek – slavnostní večer na Špilberku, pátek – Pivovarská pivnice na Mendlově náměstí
Myšlenka výuky pro školy ve spolupráci s Českou resuscitační radou – základní neodkladná resuscitace ve sportovní hale na Vodové ulici v Kr. Poli v pátek dopoledne. Velká akce, která přiláká pozornost – lokální tisk, televize. Zapojení sester. Bude to předmětem dalšího jednání. Kasal znovu osloví
předsedu ČRR MUDr. Truhláře s žádostí o spolupráci a následně by se s ním sešel k projednání
podrobností Cvachovec. Tato PR akce byla výborem schválena.
Chystají se hlavičkové papíry a formuláře. Navrhované oceněné pozve výkonný prezident kongresu.
Zahraniční hosté: Narinder Rawal, prof. Daniela Filipescu, prof. Hans Kress, prof. Walter Hasibeder,
prof. Gombotz, prof. Bubenko
Rozpočet kongresu bude připraven do poloviny února. Potvrzení partneři – BBraun, MSD.
Děkanům lékařských fakult bude zaslána zpráva o akci, volný přístup pro studenty na vědeckou část.
V rámci kongresu bude jako tradičně vyhlášena soutěž – bližší informace na webových stránkách –
dodá prim. Herold.
Kompletní přehled námětů pro kongres zpracovaný Ševčíkem je součástí zápisu – viz příloha (str. 4
až 5).
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4. Zpráva pokladníka
Stav financí ČSARIM o.s. k 31. 12. 2012: 1 055 424 bez odečtu DPH a daně z příjmu.
4.1. Zisk z akcí 2012 k dobru ČSARIM, o.s. (Cvachovec)
Dvě ziskové akce – Anesthesia for Seniors (zisk 135 000 Kč) a kongres ČSARIM (zisk 298 905 Kč).
Zisk bude převeden na ČSARIM o.s. Částka, která bude převedena po odečtení daně z příjmu, ale
před DPH bude celkem 433 905 Kč vč. DPH.
5. Informace předsedy výboru (Cvachovec)
5.1. Atestace 2012 a další vzdělávání v AIM
Zpráva ze Sdružené oborové rady pro obor AIM – novým předsedou byl zvolen Kasal. Výbor by měl
apelovat na akreditační komisi, aby upravila vzdělávací program tak, aby byl reálně splnitelný. Musí
být reálná představa, co musí kandidát umět. Teoretické základy nejsou dostatečné, existují nesrovnalosti v záznamech, neúčastní se školitelé. Jak je to s doporučenými počty výkonů, jak postupovat
v případě, že logbook neodpovídá pravdě.
SOR se dohodla pro postgraduální vzdělávání zpracovat nové otázky atestačních testů a nové otázky
pro absolvování základního kmene. Na přelomu března a dubna 2013 budou otázky připravené. Po
několika neúspěšných jednáních s MZ bylo nutné přistoupit na požadavek, že musí být maximálně 3
pracoviště a 3 termíny, ve kterých budou atestace probíhat. Na rok 2013 byla stanovena tato pracoviště a tyto termíny:
jaro – Olomouc 22. – 24. 5., 1. LF UK 3. – 6. 6.; test bude 8. 3. v Olomouci i na 1. LF UK;
podzim – Hradec Králové a 1. LF UK ve stejném termínu 25. – 29. 11.
Závěr: Výbor bere na vědomí, že jsou základní nedostatky v KPR, v teoretických otázkách, logbooky
nejsou vyhovující a školitelé se k atestacím nedostavují.
5.2. Zastoupení v EBA UEMS: Černý – ČSARIM, Cvachovec – ČLS JEP
5.3. Novelizace Seznamu výkonů
Záměrem MZ je vydat k 1. 7. 2013 novelizaci Seznamu zdravotních výkonů s účinností od 1. 1.
2014. Kozlík je informován a zastupuje naši odbornou společnost. Členové výboru byli vyzváni
k zaslání vypracovaných návrhů k rukám Kozlíka.
5.4. Garance projektu EPOSS 2 (Ševčík)
Před časem již byla vyjádřena podpora výboru, poděkování Ševčíka. Na schůzce zástupců projektu v Ostravě je třeba schválit návrhy a podtémata. Pokud schválí odborná rada projektu, bude
možné využívat data všech pracovišť, která je poskytovala.
5.5. Jednání EBA UEMS v Praze 22. – 23. 11. 2013
6. Koller v Sušici (Horáček)
Dne 2. 12. 2012 byla v Sušici odhalena pamětní deska na rodném domě K. Kollera. Výbor děkuje
MUDr. O. Gimunové, díky jejímuž úsilí bylo možné tohoto významného sušického rodáka připomenout.
7. Různé (přítomní)
• Dokument „Indikátory kvality v intenzivní péči“ – schváleno ČSARIM.
• Žádost MUDr. Jana Beneše o zveřejnění observační studie FENICE – výbor schválil umístění informací o studii na webové stránky ČSARIM. Tato studie je v souladu se záměry a pod doporučením ČSARIM.
• Komise pro historii oboru předkládá návrh, aby cena za nejlepší volné sdělení byla pojmenována
po prof. Pokorném – Pokorného cena. Výbor s návrhem souhlasí.
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• Mrozek – registry na MZ, registr intenzivní péče není v zákoně.
• Ševčík – připomínky ke statistickému výkazu ÚZIS – navrhuje změnit metodiku započítávání výkonů v ambulancích pro léčbu bolesti tak, aby odpovídala metodice započítávání výkonů
v anesteziologické ambulanci
• Žádáme všechny členy společnosti, kteří změnili adresu, aby změnu oznámili na členskou evidenci ČLS JEP.
8. Přijetí nových členů
Přihlášky (bez titulů): Králíková, Frantíková, Sobíšková, Čermák, Špegár, Sedlák, Boldižárová, Nováková, Grafová, Veselá, Šiftař, Mařanová
Noví členové byli schváleni. Dostanou emailovou zprávu, že byli přijati (Cvachovec).

Příloha: Náměty pro XX. Kongres ČSARIM v Brně

Zapsala: Votavová
Kontrola: Ševčík, Cvachovec
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Příloha:
Náměty pro XX. Kongres ČSARIM v Brně
Motto: Čtyři pilíře, na nichž stojí náš obor – anestezie, IM, algeziologie, UM.

Prezident: prof. Cvachovec. Přednáška na téma Koncepce oboru AIM
Čestná prezidentka: prof. Táborská. Cca 15 min. čestná úvodní přednáška/úvaha na téma čtyř pilířů oboru
Předseda VV: Vl. Černý
Členové VV: navrhuji z Brna – Šrámek, Fedora, stran tématiky porodnické anestezie a analgezie
Štourač,
Za sestry navrhuji do VV PhDr. Danu Streitovou, vrchní sestru ARK FN Ostrava, mj. zkušenou
pedagožku angažující se v magisterském, bakalářském i ARIPovém vzdělávání sester, zřejmě bude zvát
k přednášce i někoho ze zahraničí
Předseda OV: P. Ševčík
Členové OV: Prim. Pavlík (FN u sv. Anny), dr. Štourač (FN Brno), paní Somolová (Guarant), paní
Mrázová (Guarant)
Úvodní ceremoniál:
Čestné členství ČLS – prof. Škarvan
Čestné členství ČSARIM – prof. Hans Kress
– prof. Narinder Rawal
– prof. Walter Hasibeder
Zahraniční přednášející
– prof. Gombotz – zorganivoání sekce transfusiologické, přednáška "How to avoid redundant transfusions
in perioperative medicine".
– Narinder Rawal – předpokládané téma přednášky „Epidural postoperative analgesia – gold standard no
more“
Pozvat pro právnicko-etický seminář:
- doc. Křepelku – práv. fak. MU
- JUDr. Policara (ČLK)
- JUDr. Macha (ČLK)
- Dr. Marka Orko Váchu
Výukové kurzy
- Radiologie pro AIM
- Pneumologie pro AIM
- Neurologie pro AIM
- Kardiologie pro AIM
Odborné aktivity, kterými vyniká Brno (Fedora – pediatrická AIM; porodnická anest-analg…, Šrámek a
spolupráce ICRC s Mayo Clinic…)
Hyperbaroxie – svého času jsem požádal prim. Michala Hájka, aby zorganizoval 90 min. sekci stran použití HBO v intenzivní medicíně dospělých a dětí.
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Sesterská sekce – sestry ARK FN Ostrava jsou velmi aktivní ve vzdělávání, přednášení, PhDr. Streitovou
navrhuji zařadit do VV jako zástupkyni sester – viz výše.
Dětská sekce – jedna či více – Fedora ve spolupráci s Mixou.
Sekce výživy – o její sestavení předběžně požádán doc. Pavel Těšínský
Sekce porodnické anestezie a analgezie – kolega Štourač a spolupracovníci
Sekce regionální anestezie – ve spolupráci s Čumlivskim, Nalosem, Machem
Ve spolupráci s ČRR:
Dopoledne věnované výuce KPR pro školy ve sportovní hale na Vodové (již zamluvila dr. Gimunová,
pravděpodobně zadarmo) v pátek 20. 9. 2013 – resuscitace na modelech, případně na plyšových medvídcích. Ve spolupráci s ČRR – Truhlářem, Kasalem, lékařkami KARIM FN Brno Gimunovou, Balákovou, s
Fedorou a KDAR, zřejmě se ZZS Jihomoravského kraje (náměstek dr. Zvolánek a další)…
Záštity:
Primátor Onderka – již potvrdil – březen 2012
Hejtman JmK
Ministr zdravotnictví
Senátoři?
Děkan LF MU
Ředitelé
K těmto námětům navrhl Michal Horáček na výboru ČSARIM 1. 11. 2012:
„Když jsem byl v Temešváru v začátku října 2012 na jejich kongresu věnovaném guidelineům, tak jsem
do Brna na ČSARIM pozval jménem prof. Cvachovce po předchozí dohodě s ním prof. Danielu Filipescu
z Bukurešti (danielafilipescu@b.astral.ro), která je kardioanestezioložka z Institute of Cardiovascular
diseases v Bukurešti, současná (od 1. 1. 2013) prezidentka ESA a členka International Society on Thrombosis and Haemostasis, zabývá se koagulací, pracovala v Paříži u Charlese-Marca Samamy. Dále jsem po
stejné dohodě pozval profesora Serbana Bubenka, současného prezidenta rumunské společnosti A+IM
(www.srati.ro), rovněž kardioanesteziolog, rovněž Bukurešť.
Radost byste mně udělali i pozváním (toho pozvaný není) pro prof. Dorela Sandesca, který je přednostou
v Temešváru a zabývá se intenzivní medicínou. Je to skvělý řečník, jeho přednáška "Punished by rewards" v rámci otevření kongresu o tom, jak odměny kazí lidi, děti, vzdělávání a vlastně vedly k současné
krizi byla vynikající, ale jistě záleží na možnostech Vás organizátorů.
Michal“

Ostrava 31. ledna 2013

Pavel Ševčík
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