Výborová schůze ČSARIM, Praha 10. 4. 2014
Přítomni: Cvachovec, Herold, Šturma, Ševčík, Černý, Nalos, Novák, Dostál, Chytra, Kozlík,
Šrámek, Horáček, Adamus
Omluveni: Mixa, Drábková, Březina
Hosté: Hmirák, Bláha, Balík

1. Kontrola zápisu
-

Cvachovec – webové stránky ČSARIM – dotaz na GI, proč dosud nejsou vyvěšeny
podmínky pro získání Počtovy ceny, Kalendovy ceny a Keszlerovy ceny) ve webové
stránky do sekce Aktualit
2. XXI. kongres ČSARIM v Olomouci, datum: 2.- 4.10. 2014
Organizační program – zprávu podal Adamus

-

Mrázová (GI) – podala zprávu o organizačním zajištění
Spuštěna registrace - dosud zaregistrováno na kongres 19 osob

-

Výboru byla podána zpráva o přislíbených záštitách a partnerech kongresu

-

Prezentace posterů – postery budou prezentovány v elektronické podobě, podoba kiosků
– technická specifikace bude zaslána vybraným sdělením a rovněž budou pokyny a
termíny jasně specifikovány na webových stránkách

-

Deadline pro zaslání abstrakt – 30.6.

-

Rozhodnutí o přijetí posterů – do konce 31.7.

-

Deadline pro zaslání finálních podkladů – konec 30.8.

-

Odkaz na vzorový poster bude uveřejněn na webových stránkách

-

Pro posouzení kvality textu budou dostatečná abstrakta

-

Společenský večer 3. 10. – Mrázová (GI) – byly podány dva finální návrhy na
společenský večer – filmový večer v Clarionu anebo restaurace Archa s večerní
prohlídkou ZOO – Výbor se shodl na společenském večeru v restauraci Archa na Svatém
kopečku.

Odborný program - zprávu podal Černý
-

Volná sdělení – Výbor se shodl na zařazení plnohodnotného bloku (90 min) volných
sdělení do programu a ponechání rezervy na větší množství volných sdělení splňující
kritéria původní práce k ústnímu vystoupení

-

Černý podal zprávu o programu kongresu – dále navrhl zařazení bloku etických a
právních otázek oboru – vznesen dotaz, zda je možné blok plně obsadit – návrh o
požádání ČLK o pomoc (Cvachovec)

-

Do měsíce by měly být všechny bloky pokryty (Černý)

-

Zahraniční řečníci – v jednání 2 zahraniční řečníci (Černý)

-

Cvachovec – členové Výboru byli požádání o zaslání návrhů na zahraniční řečníky
nejpozději do konce května

-

Hmirák – Sesterská sekce – v sekci bude 6 bloků; vznesen dotaz na podmínky pro
vyžádané přednášející a případné benefity – Cvachovec potvrdil, že přednášející
v sesterské části neplatí registrační poplatek (zahrnuje i společenský večer) a je jim
zaplaceno ubytování na jednu noc
3. Návrhy na místo konání XXI. kongresu v roce 2015

-

Cvachovec – místo konání bude stanoveno do konce května – finální návrhy jsou Praha a
Plzeň
Členové Výboru byli požádáni o zaslání návrhů na lokaci v těchto městech do konce
května a předání informace GI pro bližší prozkoumání možnosti organizace v těchto
místech
4. Statut skupiny porodnických anesteziologů: návrh – ustanovení Sekce
porodnické anestézie a analgesie

-

Bláha – podal zprávu Výboru o aktivitách a projektech Expertní skupiny porodnické
anestézie a analgesie (ESPAA)
Bláha se obrátil na Výbor s dotazem, zda by ČSARIM finančně podpořila návazný
projekt OBAAMA 2
Cvachovec – Výbor zváží finanční podporu projektu OBAAMA 2
Výbor se shodl na ustanovení Sekce porodnické anestézie a analgesie – vedení zůstává
stejné jako u dosavadní expertní skupiny
5. Koncept ERAS (B.Braun a Akademie Aeskulap) – žádost o záštitu akce

-

Výbor se shodl na podpoře této aktivity – mělo by dojít k zásadním změnám ve
spolupráci s chirurgy v organizaci perioperační péče včetně péče po-anestetické

6. Záštita nad akcí Akutně 2015
-

Výbor se shodl na udělení záštity nad akcí Akutně 2015
7. Připojení se k dokumentu – Prognózování po KPR

-

Rozhodnutím Výboru se ČSARIM připojuje ke stanovisku ČRR a ČSIM k dokumentu
Prognózování po KPR
8. Členství ve WFSICCM – žádost o roční příspěvek

-

Výbor rozhodl o ukončení členství – zájmy jsou již plně reprezentovány členstvím ČSIM
v WFSICCM
9. Podpora slyšení v PSP ČR 20. 5. ve věci DUPV

-

Cvachovec – informoval Výbor o návrhu řešení nedostatečně organizované péče o
pacienty s DUPV (aktivita občanského sdružení Dech života) a požádal Výbor o podporu
v této aktivitě

-

Rámcová představa návrhu – péči by poskytovalo a ručilo za kvalitu péče ambulantní
zařízení, které by také zajistilo personální a materiální standardy a rovněž organizační
zázemí (návštěvní služba, konzultace) – péči by si zařízení vykazovalo – bylo by
zajištěno nově zřízeným ambulantním zařízením

-

Výbor se shodl na udělení podpory slyšení v PSP ČR ve věci DUPV

10. Finance
- Cvachovec informoval výbor o finančním stavu na ČLS JEP a o. s.
11. Různé – členové výboru
-

Šrámek – problémy s vykazováním ECMO; dotaz, jak probíhá jednání s pojišťovnou (Cvachovec) – v současnosti jednání o to, aby kardiochirurgická společnost uvolnila kód
pro používání

-

Dostál – vznesen dotaz týkající se duálního členství v ČSARIM a ESA – (Cvachovec)
v současnosti jednáme s ESA o přidruženém členství (associate membership), bude třeba
informovat členy o změnách spojených s přidruženým členstvím a o vyplývajících
výhodách

-

Dostál – není náznak, že by se EPM kurz v Olomouci měl konat; dosud nepřišly žádné
odpovědi na pozvání; proběhne druhé kolo korespondence – (Cvachovec) – návrh zaslat
pozvání na hlavičkovém papíru

-

Mixa – vyjádřil se k plánu VZP na změnu vykazování

12. Schválení přihlášek nových členů
MUDr. Hana Špaňhelová
MUDr. Karolína Chmielová
MUDr. Jaroslav Záveský
MUDr. Marián Teplický
MUDr. Zdeněk Kotas
MUDr. Tomáš Herlík
MUDr. Michal Švarc
MUDr. Zdeněk Chvátal
MUDr. Michal Lipš
MUDr. Marián Teplický
MUDr., PhD Ivan Čundrle
MUDr. Martin Kutěj
MUDr. Jan Štětina
MUDr. Tomáš Brožek

Zápis schválil: Ševčík

