Výborová schůze ČSARIM, Praha 10. 9. 2013
Přítomni: Cvachovec, Ševčík, Mixa, Černý, Horáček, Adamus, Březina, Šturma, Drábková,
Šrámek, Chytra, Kozlík, Dostál
Hosté: Bláha, Málek, Mrozek, Vaněk, Balík
Omluveni: Herold, Nalos, Kasal, Novák, Hmirák

1. Kontrola zápisu z minulé schůze výboru, 25. 6. 2013 - Cvachovec
WFSICCM – s ohledem na neúspěšnou kandidaturu ČSIM na kongres v roce 2019 členství
ČSARIM v této organizaci postrádá další smysl a nebude se prodlužovat.
Workshop “Essential Pain Management“ na XXI. kongresu ČSARIM (Ševčík) - WFSA
projevila značný zájem, osloveni vybraní přednášející z ČR, kteří by měli kurz připravovat.
Dvoudenní kurz pro cca 25 účastníků.
Lékařské listy - poděkování všem, kteří přispěli článkem.
Newsletter - poděkování za přípravu Ševčíkovi, Dostálovi a Březinovi.
Propagace kongresu ESPA 2014 v Praze (Mixa) – letos se konal kongres ESPA v Ženevě
(pořádáno společně s americkou asociací). V Ženevě proběhla propagace pražského kongresu
(stánek, zvací projev). Získalo se 5 českých a 5 anglických přednášek (čeští a slovenští autoři)
– vyzvané přednášky. Bude probíhat další propagace akce, brožurky pro sponzory s žádostí o
spolupráci. Na národním kongresu budou sponzoři osloveni.
2. Příprava XX. Kongresu ČSARIM v Brně, 19.-21. 9. 2013
a. Slavnostní zahájení - Cvachovec
i. Ocenění – čestná uznání (2x), čestné členství ČSARIM (4x), medaile
FCO (1x), čestné členství ČLS JEP (1x).
ii. Vyhlášení nejlepších publikovaných prací: Počtova, Keszlerova,
Kalendova cena – Herold a Ševčík předají diplomy. Pro oceněné je
třeba zajistit květiny a následně po kongresu odměnu (20 000 Kč).
iii. Somolová zjistí, zda se zúčastní slavnostního zahájení oslovené
osobnosti či nikoliv (hejtman a starosta JM kraje, děkan LF MU,
ředitelé FN Brno a FN Ostrava, děkan LF Ostravské univerzity, …).
b. Organizační připravenost – Ševčík, Somolová
i. Výuka laické KPR pro školy – ČRR akci připravila na pátek 20.9. od 8
do 12 hod., usilují o zápis do české knihy rekordů, přistavení
záchranářské helikoptéry, od 9 hod. v předsálí haly na Vodové
proběhne krátká tisková konference (bude přizván primátor Onderka).

Pokud vzniknou nějaké náklady z této akce, půjdou za ČSARIM.
Dopravu Cvachovce a Ševčíka na TK zajistí paní Somolová.
c. Vědecký program – Černý
i. Komise hodnotící přednesené práce (lékaři/nelékaři): Adamus si zvolí
tým a zajistí posouzení prací. Oceněné práce budou odměněny částkou
10 000 Kč.
d. Další připomínky – přítomní
i. Slidy, které se budou promítat v přestávkách - překlad knihy Clinical
Anesthesia (pošle Černý), kniha Ševčík, ČSARIM 2014 Olomouc,
ČSIM 2014 Ostrava.
ii. Tisková konference proběhne ve čtvrtek 19.9. v 10 hod.
iii. Inzerce ASQA v tištěném programu s nabídkou vín byla po diskuzi
schválena.
iv. Placený večer v pivovaru – 600,- Kč (částka stejná i pro členy výboru –
je třeba nahlásit a zaplatit na registraci).
3. Příprava XXI. Kongresu ČSARIM v Olomouci, 2.-4. 10. 2014 – Adamus
a. Schválení propagace na kongresu v Brně – leták (grafika schválena) půjde do tašek
všem účastníkům + prezentace v přestávkách.
b. Ustanovení OV, VV, prezidenta kongresu
Předseda OV – Adamus
VV – návrh zachovat složení výboru – předsedou bude opět Černý
Prezident kongresu = předseda výboru ČSARIM - Cvachovec
4. Přehled o stavu členstva, hospodaření ČSARIM, o.s. – Cvachovec
- celkem 967 členů – neplatičů neplatících 2 roky po sobě je cca 56.
- 97% členů má titul MUDr., věková struktura – do 50 let je 58% členů, nad 50 let je 42%. Na
stánku ČSARIM v Brně bude pro nově přihlášené členy připraven hrneček s logem zdarma.
- ČSARIM o.s. – zůstatek 1 718 523,-Kč.
Přišly žádosti o snížení členského poplatku na mateřské dovolené. Bude projednáno na
příštím výboru, Mixa zjistí podrobnosti.
5. Problematika časopisu Anesteziologie a intenzivní medicína: dosavadní hospodářský
výsledek za 2014, předplatné na budoucí rok - Herold
Dosavadní výnos časopisu za letošní rok činí 187 767,-Kč, částka bude rozdělena mezi
ČSARIM a ČSIM. Stanovisko k výši předplatného na rok 2014 – letošní předplatné je 624,Kč. Ve členském příspěvku není zahrnuto předplatné časopisu. Návrh na zvýšení poplatku na
700,-Kč – schváleno výborem.
Rada pro vědu a výzkum schválila prodloužení platnosti Seznamu recenzovaných
neimpaktovaných periodik, v němž je časopis AIM zaveden.

6. Záštity ČSARIM
a. Baxter: Simulační kurz v anesteziologii. Brno, 7. - 9. 10. 2013 – záštita udělena. Podle
dříve schválených pravidel záštita nezahrnuje použití loga. Za logo se firmě navrhne
poplatek 10 000,-Kč, čekáme na vyjádření.
b. Fresenius Kabi: Objemová terapie a klinická výživa pro praxi. Hrubá Skála, 8. 11.
2013 – záštita udělena.
c. Milosrdní bratři: udílení Ceny CO. Praha, 2. 12. 2013 (+koncert, kostel sv. Šimona a
Judy) - záštita udělena.
d. 3rd International Symposium: Perioperrative Care for seniors. Praha, U Hájků, 4. - 5.
6. 2015 – záštita udělena.
e. Colours of Sepsis. Ostrava, 21. – 24. 1. 2014 – záštita schválena.
f. Minářův den. Plzeň, 24. 5. 2014 – udělena záštita.
g. VI. Konference Akutne.cz, Brno, 22. 11. 2013

7. Různé – přítomní
Kniha Intenzivní medicína – Ševčík
Kniha je ze ¾ v redakčním zpracování a pravděpodobně vyjde v 1. pololetí příštího roku.
Žádost o formální záštitu a podporu vydání knihy. Kniha je považována za základní oborový
text. Podpora ČSIM bude až 40 000 Kč. Vydání knihy bude podpořeno také grantem
ČSARIM. Částka bude korespondovat s tím, kolik přispěje ČSIM. Ševčík děkuje za
spolupráci všem spoluautorům z řad výboru a hostů. V knize se objeví následující text: Kniha
vyšla s finanční podporou ČSARIM a ČSIM.
EACTA – Vaněk
Vaněk jako zástupce ČR v EACTA poreferoval o aktuálním dění. V červnu 2013 se zúčastnil
28. Kongresu. Proběhla drobná změna stanov – státy s více než 50 členy v EACTA budou mít
2 zástupce v Representative Council, státy s více než 100 členy v EACTA budou mít 3
zástupce, ČR má cca 5 členů. Příští kongres bude v září 2014 ve Florencii.
Klinická anesteziologie – Černý
Překlad 6. vydání Barashe – po korekturách textu bude kniha finálně k dispozici.
Doporučené postupy – Černý
Úprava formy – návrh odebrat formát Standardu (stejně jako ČSIM). Jakákoliv finanční
podpora sponzorů nesmí být účelově vázána na DP.
Kurz IPVZ Novinky v intenzivní medicíně 9. – 13. 12. 2013, Hotel ILF kongresový sál –
Černý
Do konce září připravit základní strukturu (ČSARIM má na kurzu 1 den a ČSIM má také 1
den).

Využití ultrazvuku na pracovištích v oboru - Černý
Návrh, aby ČSARIM vydala Position Paper „Využití ultrazvuku na pracovištích v oboru“.
Cvachovec navrhuje sepsat krátké stanovisko – vypracuje Černý a Balík. Toto stanovisko se
odešle na všechna relevantní grémia.
8. Schválení přihlášek nových členů
Kubricht, Astapenko, Herkel´, Harazim, Kovalčík, Zlámal, Šín, Valečková, Provazníková,
Pospíšil. Noví členové byli schváleni. Dostanou emailovou zprávu, že byli přijati
(Cvachovec).
9. Nadcházející výborová schůze
Příští schůze výboru se bude konat 18. září 2013 od 16:30 v Brně v rámci kongresu ČSARIM.

Zápis schválil: Ševčík

