Výborová schůze ČSARIM, Praha 20. 2. 2014
Přítomni: Cvachovec, Herold, Šturma, Ševčík, Černý, Novák, Dostál, Drábková, Chytra,
Kozlík, Březina, Šrámek, Adamus, Málek
Omluveni: Mixa, Nalos, Horáček, Kasal
Hosté: Hmirák, Mrozek

1. Významné jubileum Doc. Drábkové
-

Cvachovec poblahopřál za ČSARIM paní docentce k jejímu významnému jubileu

2. Finance
-

Cvachovec informoval výbor o finančním stavu na ČLS JEP a o.s.
ČSARIM o.s. je za 2013 v přebytku

3. Proběhlé akce
-

Proběhlo zasedání EBA EUMS - Cvachovec hodnotil akci za výborně
zorganizovanou a velmi vydařenou
COLOURS of SEPSES Ostrava - Ševčík podal zprávu o akci, 479 lékařů, 183
sester, 110 přednášejících lékařů + vystavovatelé = 965 účastníků

4. XXI. kongres ČSARIM v Olomouci, datum: 2.- 4.10. 2014
Organizační program – zprávu podal Adamus
-

-

Mrázová (GI) – podala zprávu o organizačním zajištění – problém s parkováním
max. 30 míst u hotelu a bude projednána možnost zajištění dalších 50 – 100 míst
v garážích u nádraží
Sponzorské příspěvky jsou zatím poníženy
Postery budou prezentovány formou e-posterů
Společenský večer – 2.10.2014 v Clarionu
Placený společenský večer – 3.10.2014 – byly podány návrhy na místo konání
Webové stránky – požadavek na aktualizaci
Záštity – připraveny k rozeslání
Délka slavnostního zahájení je omezena – musí být dodržena

Odborný program - zprávu podal Černý

-

-

Byl rozeslán dotazník na členy ČSARIM – odpovědělo 105 tazatelů – bylo
vyhodnoceno – viz prezentace prof. Černý – výsledkem je sdělení o obsahu
odborného programu a požadavků z řad členů ČSARIM
Volná sdělení – formou ústního sdělení – nejlepší sdělení budou mít prostor
v programu
Účast zahraničních řečníků – počet cca.5
Ševčík – rozeslána nabídka kurzu Essential Pain Management pod hlavičkou
WFSA Pain Relief Committee a ČSARIM pro lékaře z 12 rozvíjejících se zemí,
zatím bez odezvy.
Ocenění publikací – zprávu podal Herold

-

Počtova cena, Kalendova cena, Keszlerova cena
Podmínky budou vyvěšeny na webové stránky – do aktualit
Výbor projednával o formě ocenění
Ocenění osobností – zprávu podal Ševčík

-

-

Ševčík podal návrh na ocenění Uznáním ČSARIM za práci pro obor anesteziologie
a IM, a to MUDr. Romanu Kulovi, CSc., za šestnáctileté úsilí při pořádání
Postgraduálního kurzu Sepse a MODS / Colours of Sepsis
Další návrhy jsou vítány

5. Připravované další odborné akce s naší záštitou/spoluúčastí – VIII. Kongres
ČSIM Ostrava
-

Ševčík podal zprávu o přípravách kongresu
Dostál podal zprávu o odborném programu

6. Žádost o spolupráci ze strany MZ ČR – Mgr. Šmídová
-

Výbor projednal otázku účasti v prac. skupině týkající se spolupráce
s nelékařskými společnostmi
Výbor delegoval doc. Drábkovou, prof. Ševčíka, Dr.Pavlíka (Brno

7. Postoj MZ k aktualizaci metodiky předoperačního vyšetření (Cvachovec)
-

Výbor ČSARIM povede další jednání s praktiky ve věci metodiky předoperačního
vyšetření

8. Vydání překladu knihy Barash, PG: Klinická anesteziologie, 6. vyd., GRADA
(Cvachovec, Černý)
-

ČSARIM podpořil vydání knihy formou oslovení partnerských skupin

9. Vydání publikace Intenzivní medicína (Ševčík)
-

Kniha je připravena ke korekturám
Výbor rozhodl knihu podpořit formou doporučení jako základní edukační materiál
našeho oboru

10. Roční výkaz zdravotnického zařízení ÚZIS
-

Výbor rozhodl vybrat pracovní skupinu, která by zajistili nedostatky formuláře
Výbor navrhl: Černý, Drábková, Chytra, Šturma

11. PG vzdělávání
-

Balík, Černý, Doležal, Mach, Michálek - Návrh rozsahu požadovaných
kompetenci UZ vyšetření pro lékaře oboru Anesteziologie a IM – obsah kurikula a
další postup (Černý) – výbor podporuje tento návrh

12. Různé
-

Výbor podepsal formulář o ochraně dat
AIFP - změny v inovaci farmaceutického průmyslu – od 2015 se bude sledovat tok
financí farm. firem a od 2016 bude povinnost všechny fin. toky farm. firem
zveřejňovat.

13. Schválení přihlášek nových členů
-

Maníková, Štěpán, Bednářová, Pizingerová, Jonáš, Smékalová, Leden, Mynář,
Maderová

Zápis schválil: Ševčík

