Výborová schůze ČSARIM, Praha 19. 11. 2013
Přítomni: Cvachovec, Ševčík, Mixa, Černý, Horáček, Adamus, Březina, Šturma, Drábková,
Šrámek, Chytra, Kozlík, Dostál, Novák, Nalos
Hosté: Bláha, Málek, Mrozek, Vaněk, Balík, Hmirák
Omluveni: Herold, Kasal

1. Bilance a hodnocení XX. kongresu ČSARIM v Brně, 19.- 21. 9. 2013
-

Byla prezentována finální zpráva z kongresu – viz příloha zápisu
Kongres byl velmi úspěšný na účast – spokojenost ze stran účastníků
Byly hodnoceny nedostatky – selhání techniky - výbor požádal organizátory klást
důraz na technické zajištění příštího kongresu
zajistit parkování v rámci společenských večerů
zlepšit pružnost v přijímání plateb účastníků kongresu

2. Příprava XXI. kongresu ČSARIM v Olomouci, 2.- 4. 10. 2014
-

Výbor navrhl dát na web anketu s návrhy témat do odborného programu
Černý vznesl návrh změnit posterovou sekci ve formátu e-posterů, Horáček vznesl
návrh poslat je 1 týden dopředu a dát na web od 25.9.2014
Adamus navrhl zajistit na kongresu hodnocení bloků – po každém bloku hosteska
rozdá dotazník
Výbor rozhodl, aby byla předem známa pravidla – zajistí vědecký výbor do konce
ledna
Zajistit pozvání pro řečníky – prezentovat na webu tak v časopise
Adamus přslíbil, že se spolu s organizátory bude motivovat z nedostatků na
kongrese v Brně, aby se neopakovaly stejné chyby
Bylo rozhodnuto, že společenské večery proběhnou v rámci kongresového centra.

3. Stav hospodaření časopisu
-

Časopis v roce 2013 vynesl částku 177 574 Kč
Cvachovec poděkoval Heroldovi za jeho činnost

4. Stav hospodaření společnosti
-

Na ČLS JEP je k momentálně ztráta 118.000 Kč, která se výrazně snižuje
o.s. vykazuje zisk k 30.10.2013 – 1.300.000 Kč

5. ESPA 2014
-

Mixa požádal o snížený poplatek pro řečníky u 560 EUR na 300 EUR

6. ESA
-

Individuální členství zajištěno
Národní členství – ČR – všichni členové jsou členové ESA
NASC – bude vybírat představitele, který se bude účastnit jednání ESA – schází se
2x do roka – je nutné hájit zájmy ČSARIM
Adamus navrhl na tuto funkci prof. Černého – výbor souhlasil

7. Zasedání EBA EUMS, Praha – 22.-23.11.2013
-

EUMS je poradní orgán evropské komise. Má jednotlivé boardy, kde jsou
zastoupeny jednotlivé obory.
Každá země má 2 jednotlivé zástupce – 1 zástupce je za lékařskou společnost a 1
za anesteziology
Rozpočet akce je 180.000 Kč
Účast je 38 osob

8. Stanovisko ČSARIM k problematice UZ metod
-

Formulace stanoviska se za ČSIM podílem prof. Černý a Dr. Balík – ČARIM se
k tomuto stanovisku připojuje
Poslat direkt mailingem členům ČSARIM
Poslat na ČLK
Balík napíše Curiculum a rozešle na členy výboru ČSARIM.

9. Postoj k PG vzdělávání – akreditace, atestace
Místa atestací 2014:
Jarní termín:
•

Brno

26.-30.5.2014

•

II. LFUK Praha:

16.-20.6.2014

Podzimní termín:
•

Plzeň

24.-28.11.2014

•

III. LFUK Praha

9.-13.12.2014

Předatestační kurzy s testy 2014
•

II.LFUK

•

III.LFUK

17.-28.3.2014
6.-17.10.2014

Termíny předatestačních testů 2014:
•

II.LFUK

28.3.2014

•

Brno

28.3.2014 (pouze test bez kurzu)

•

III.LFUK

17.10.2014

Kurzy s testy kmenové 2014
•

II.LFUK

31.3.-2.4. 2014

test 2.4.2014,

13,00 hod.

•

1.LFUK

3.11.-5.11.2014

test: 5.11.2014,

13,00 hod.

•

Olomouc

(pouze test bez kurzu)

test: 5.11. 2014 13,00 hod.

10. Podpora stanoviska ČTS
-

výbor ČSARIM podporuje toto stanovisko

11. Aktivity hlavní sestry MZ – navýšení kompetence anest.sester
-

-

tato iniciativa vzešla od mgr. Mario Pytela. Vypracoval dotazník s otázkami
týkajícími se kompetencí sester v případě plánovaných anestezií u pac. ASA 1,
ASA2. Dne 4.12.2013 se na toto téma sejde pracovní skupina na MZ ČR.
Drábková se účastní jednání se sestrami a bude nás informovat o výsledcích
jednání.
Cvachovec požaduje oficiální zápis, aby byl zaslán na výbor ČSARIM.

12. Odborné akce a záštity
Akce pořádané nebo spolupořádané:


VIII. Kongres ČSIM (Česká společnost intenzívní medicíny) 11.-13.6.2014, Ostrava,
ČR; www.csimkongres.cz



XXI. kongres ČSARIM
2.-4.10.2014, Olomouc, ČR; www.csarim2014.cz



2014 Annual Congress of the European Society for Paediatric Anaesthesiology
(ESPA) 18.-20.9.2014, Praha, ČR; www.euroespa.org
Akce pod záštitou ČSARIM:



Akce pod záštitou ČSARIM
16. Postgraduální kurz Sepse a MODS = 1. intenzivistický festival Colours of Sepsis
21.-24.1.2014, Ostrava, ČR; www.csfps.cz



VI. Konference Akutne.cz
22.11.2014, Brno; www.akutne.cz

13. Příprava dalších Guidelines
-

Aleš Březina – připraví pro obecnou anesteziologickou veřejnost

14. Různé:
-

Nalos – délka žíznění pacientů před anestezií – plánuje dotazníkovou akci.
Vypracuje návrh vč. dotazníku a pošle na výbor.
Nalos – kurz pro lektory regionální anestezie – požádal výbor o podporu
společnosti – výbor souhlasil
Prof. Ševčík - newsletter – musí se připravit do 5.12. – poslat texty !!!

15. Schválení přihlášek nových členů
- všech 23 žádostí bylo schváleno
- všichni dostanou emailovou zprávu, že byli přijati (Cvachovec).
Nadcházející výborová schůze
Příští schůze výboru se bude konat 20. února 2014 od 13:00 v Praze

Zápis schválil: Ševčík

