Výborová schůze ČSARIM, Praha 25. 6. 2013
Přítomni: Cvachovec, Ševčík, Herold, Mixa, Černý, Horáček, Adamus, Březina
Hosté: Bláha, Málek, Mrozek, Hmirák
Omluveni: Šturma, Nalos, Drábková, Kasal, Šrámek, Chytra, Novák, Kozlík, Dostál

1. Kontrola zápisu z minulé schůze výboru, 21. 5. 2013 – Cvachovec
Kongres ČSARIM:
- Pronájem sportovní haly na Vodové ulici zdarma (pátek dopoledne). Na začátku
teoretická část a velkoplošná projekce, 2x 210 žáků, resuscitační modely, bude přistaven
vrtulník (bude-li k dispozici). Návrh na vytvoření upoutávek zvlášť na tuto akci formou
letáčků (v Brně), vyvěsit na web, Mgr. Mrázová přislíbila PR aktivitu. Cvachovec
připomíná popis akce: Organizuje ČRR ve spolupráci s ČSARIM a Zdravotnickou
záchrannou službou Jihomoravského a Královéhradeckého kraje v rámci XX. kongresu
ČSARIM a Evropského dne zvyšování povědomí o srdeční zástavě. Ocenění vstřícnosti
ČRR, náklady spojené s projekcí uhradí ČSARIM.
- Rozšíření zahraničních přednášejících – přibyla Maria Galati.
- Herold referoval o publikační soutěži – Počtova cena kategorie AN/IM, publikace s IF,
knižní publikace (proběhl výběr komise – v případě knižních publikací budou uděleny 2
ceny: Michálek v oblasti anesteziologie, Pařízek v oblasti porodnické anesteziologie a
intenzivní péče)
- Pozvání slovenských zástupců - Záhorec, Onderčanin, Firment
2. Příprava XX. Kongresu ČSARIM, Brno 19. - 21. 9. 2013
a. Ocenění (čestná členství /Wilkinson, Záhorec, Ševčík, Kasal/, čestné členství ČLS
/Škarvan/, čestná uznání /Chytra, Novák/), medaile C. Opitze /Drábková/
b. Ocenění publikací (Počtova cena, publikace s IF, knižní publ.) – Herold, Ševčík
Herold připraví prezentaci a dodá do Guarantu, který to zapracuje do prezentace
c. Organizační příprava – Ševčík, Somolová
Informace o probíhajících přípravách. Stav registrace 212 osob, sesterská sekce 13
abstrakt, lékařská sekce 15 abstrakt, návrh společenského večera na Špilberku,
režii společenských večerů bude zajišťovat Guarant.
d. Příprava odborného programu – Černý informoval, že obrysy všech bloků jsou
hotové, výukový kurz radiologie a pneumologie je ještě potřeba dokončit, do
konce příštího týdne by 90% programu mělo být hotovo.

Hmirák – sesterská sekce 3 bloky čtvrtek, 4 bloky pátek, společný diskuzní blok
s lékaři (4 přednášky – zástupci ČSARIM, NLZP, MZ, Karel Škarvan). Sekce
nelékařů se nebudou dávat všechny do Moravské galerie, aby nebyly oddělené.
3. Postoj ke členství ve WFSICCM – Cvachovec, Mixa
Platba cca 20 tisíc Kč. Maximální poplatek je 1 000 dolarů, což by se nás týkalo (1 dolar/1
člen). Schváleno zaplacení poplatku z peněz ČSARIM o.s.
4. Workshop na téma léčby bolesti – v návaznosti na XXI. Kongres ČSARIM, Olomouc
- Ševčík, Adamus
Vzhledem k tomu, že má ČSARIM zastoupení ve výboru WFSA (Léčba bolesti), bylo by
vhodné vykázat činnost. Návrh na realizaci workshopu v roce 2014, který by se týkal
léčby bolesti se zaměřením na země méně rozvinuté. Oslovit státy bývalého Sovětského
svazu, z čehož ale vyplývá vízová povinnost. Jednalo by se o jednodenní workshop pro
zhruba 40 osob. Počítá se s tím, že výsledek by byl nulový → non-profitní akce. Ševčík
napíše dopis na předsedu Pain Relief Committee, ve kterém bude informovat o plánu na
rok 2014. Návrh na vylosování jednoho účastníka, kterému by společnost proplatila
náklady pobytu. Bylo by vhodné na kurz navázat další program, případně odpustit
kongresový poplatek, aby se mohli zúčastnit kongresu ČSARIM. Výbor s návrhy souhlasí.
5. Postoj ke stanovisku ČSIM k používání syntetických koloidních roztoků na bázi
HES v intenzívní péči
SÚKL vydal stanovisko. ČSARIM by se k tomu měla postavit a vyjít ze stanoviska ČSIM.
Neměla by se přehlédnout skutečnost, že se vychází ze 3 studií různé kvality. Výbor vzal
na vědomí a podpořil stanovisko ČSIM a považuje za nutné je doplnit. Cvachovec
přednesl návrh doplnění. Proběhlo hlasování o návrhu. Návrh přijat všemi přítomnými.
Doplnění stanoviska ČSIM: V literatuře není v současnosti dostatek přesvědčivých
důkazů o zvýšeném riziku morbidity a mortality v souvislosti s podáním syntetických
koloidních roztoků včetně HES v perioperačním období (před výkonem, v průběhu
operace či v bezprostředním pooperačním období) tam, kde indikací podání je korekce
náhle vzniklé hypovolémie a související potřeba optimalizace hemodynamiky v co
nejkratší možné době.
Vyjádření ČSARIM bude umístěno na webu v aktualitách a v červencovém newsletteru.
6. Návrh standardu Společnosti pro transfuzní lékařství Doporučené postupy pro
podání transfuzních přípravků
Odkázat na doporučený postup s tím, že by se přidala poznámka, že v bodě 11 je možné
použít i kapilární krev. Finální dokument vyjde na konci září, poté dát odkaz na web
ČSARIM a komunikovat členům.
7. Informace o časopise AIM – Herold
Výzva k podání žádosti na Radu pro vědu a výzkum na prodloužení platnosti Seznamu
recenzovaných neimpaktovaných periodik. Týká se to i časopisu Anesteziologie a

intenzivní medicína. Bylo provedeno podle požadavku. Prodloužení platnosti do
31.12.2013
(viz http://www.vyzkum.cz/FrontClanek.aspx?idsekce=684646).
Podle
informace prezidenta ČLS prof. Blahoše na schůzi vedoucích redaktorů časopisů
vydávaných ČLS bude ve třetím čtvrtletí vyhodnocena předsednictvem ČLS dosavadní
spolupráce s nakladatelstvím Mladá Fronta při vydávání odborných časopisů.
8. Návrh komise pro historii oboru – ocenění cenou C. Opitze
Návrh doc. Málka nebyl přijat.
9. Žádosti o záštitu
– Svatomartinský workshop, hemodynamika v praxi, Velké Bílovice, 14. - 16. 11. 2013,
www.hemodynamika.cz - záštita udělena,
- VI. konference Akutně.cz, 22. 11. 2014 – záštita udělena.
10. Žádost redakce, příspěvek do Lékařských listů – Cvachovec
Zdravotnické noviny se obrátili na Cvachovce s tím, že by zařadili do LL téma
anesteziologie a intenzivní medicína, jedná se asi o 4 články (8 až 12 tisíc znaků), dané
číslo bude vycházet v srpnu 2013, články je nutné dodat do konce července. Zvolit témata,
která by ilustrovala šíři oboru. Diskuze. Vybráno 5 témat: 1) současná podoba a možnosti
porodní analgezie – připraví Bláha, 2) umělá plicní ventilace – připraví Herold, 3) přístup
k léčení život ohrožujícího krvácení – připraví Černý, 4) pooperační analgezie – připraví
Málek, 5) dlouhodobé důsledky anestezie - připraví Horáček. Cvachovec připraví
úvodník.
11. Příprava Informace pro členy – Březina, Dostál, Ševčík
Ševčík poreferoval o přípravách dalšího čísla newsletteru, které je téměř před
dokončením. Je třeba doplnit stanovisko ke škrobům a informaci o DP anafylaxe.
12. Různé – členové výboru ČSARIM
Zasedání komise pro lékovou politiku – Herold
Z důvodu reexportu léků (nízké ceny) reálně hrozí nedostatek některých vitálně důležitých
léků. V
souvislosti
s
očekávaným
ukončením
výroby
suxamethonia
(succinylcholinjodidu) se aktuálně řeší náhrada dovozem succinylcholin chloridu.
Zkoušení atestací a jejich formát – Černý, Cvachovec, Ševčík
Byl by vhodný jasnější formální rámec, zajištění určité uniformity a úrovně. Návrh na
oslovení Sdružené oborové rady (SOR). Praktická otázka je řešena formou
kazuistiky/rozboru daného případu a musí předcházet teoretické části. Kdo nesloží
praktickou zkoušku, není připuštěn k teoretické zkoušce. Černý doporučuje podat 2
návrhy: 1) každému, kdo jde na atestaci, poslat dopis, který by obsahoval uvedení a
informace o zkoušce; 2) pokusit se najít formu, která by využila lepší strukturování

otázky. Časem by bylo vhodné vložit informace na web společnosti – technologie postupu
při zkoušení a informace o průběhu zkoušky. Nyní dát podnět SOR (předseda - Kasal) pošle Cvachovec.
ESPA – Mixa
Propagace kongresu ESPA 2014 v Praze na letošním kongresu v Ženevě. Výzdoba stánku,
dárky. Žádost o příspěvek od společnosti 10 000 Kč, který bude s největší
pravděpodobností vrácen po konání kongresu v Praze. Schváleno, částka bude vyplacena
z ČSARIM o.s.
13. Schválení přihlášek nových členů
Křivková, Pospíšil, Brunová, Šimůnek, Kroupa, Kopčíková, Šrámková, Strnad. Noví členové
byli schváleni. Dostanou emailovou zprávu, že byli přijati (Cvachovec).

Zápis schválil: Cvachovec, Ševčík

