Výborová schůze ČSARIM, Praha 5. 6. 2014
Přítomni: Cvachovec, Herold, Černý, Nalos, Novák, Dostál, Chytra, Kozlík, Šrámek,
Horáček, Adamus, Drábková
Omluveni: Ševčík, Šturma, Málek, Čumlivski
Nepřítomni: Hmirák, Bláha
Hosté: Balík, Mrozek, Králová (GI), Mrázová (GI)

1. Kontrola zápisu
-

Cvachovec schválil minulý zápis z 10. 4. 2014

2. XXI. kongres ČSARIM v Olomouci, datum: 2.–4. 10. 2014
Organizační program – zprávu podal Adamus
-

Postery budou prezentovány elektronicky

-

Černý požádal o schválení Workshopu –– Kurz základního ultrazvuku, který se
bude konat den před kongresem – výbor souhlasil

-

Byly přislíbeny 4 záštity (hejtman, primátor, děkan LF, ředitel FN)

-

Slavnostní zahájení 10:30 do 12:30

-

Mrázová (GI) – podala zprávu o organizačním zajištění

-

Slavnostní večer – 1. večer v Clarionu (v rámci kong. poplatku), 2 večer na
Svatém kopečku (600 Kč max. 200 osob), pokud bude 30 zájemců proběhne
večerní prohlídka v ZOO.

-

Zatím se přihlásilo k dnešnímu dni 111 osob a 2 abstrakta

-

Partneři – viz prezentace

-

Parkování – pro výbor v Clarionu, jinak naproti v hotelu dalších 100 míst

-

Ocenění publikací: informaci podal prim. Herold

-

Výbor odsouhlasil, že bude po kongresu ČSARIM vyhlášena další cena věnovaná
publikaci v anesteziologické péči, která bude udělena příští rok

Odborný program – zprávu podal Černý
-

99% programu je připraven

-

Deadline Volných sdělení 30. 6. – poté bude zkompletováno

-

Deadline Kazuistik do 30. 6. – Michal Horáček bude informovat o situaci, zatím
nízký zájem

3. Kongres ESPA

-

příprava je ve finále

-

Mixa požádal výbor o řečníka – pro zahájení Cvachovec

-

výbor ČSARIM požádá o záštitu Tomáše Zimu rektora UK a primátora

4. XXII kongres 2015 v Plzni

-

Mrázová podala zprávu o kapacitě sálů, která je velmi nízká a jedinou variantou je
umístit výstavu do velkého sálu

-

Výbor schválil variantu, aby se výstava konala v BIG HALL.

5. Zprávy z ESA

-

European board of UEMS – Board sester anesteziologie USA podaly žádost o
schválení podávání anestezie nelékařským personálem – bylo již dříve schváleno
výborem ČSARIM , že je anestezie podávána pouze lékařským personálem.

-

Černý – podána zpráva z jednání NASC během kongresu ESA ve Stockholmu,
hlavni body:

1) zajištěni anesteziologické péče nelékařskými pracovníky – dlouhá diskuze, poté
hlasování s výsledkem – NASC nepodporuje
2) ESA patient safety initiative (PSI) – diskuze nad aktuálním stavem realizace PSI na
národní úrovni, Černý připraví inventuru dosavadních aktivit ČSARIM v PSI na
příští jednání výboru
3) stanoviště národních anesteziologických společností (Anesthesia National Village)
na kongresech ESA – návrhy některých zástupců v NASC na nepokračování
dosavadní
praxe, ponecháno na jednotlivých národních společnostech

-

Adamus – ESA Board – byl zvolen nový prezident Zeev Goldik z Israele; dále
byla projednávána ekonomika kongresu ESA: Barcelona – 6187 účastníků,
nejlepší účast v historii

-

GI připraví mail pro členy ČSARIM s informací o přihlášení do ESA.

6. Hospodaření ČSARIM ČLS JEP a ČSARIM z.s.

-

Zprávu podal Cvachovec, oba subjekty jsou v kladných číslech

7. Žádost společnosti transfuzních lékařů o podporu deleukotizace
-

Výbor rozvinul debatu, zda podpoří žádost či nikoliv, vzhledem k rozdílnosti
názorů bylo hlasováno. Většina byla pro, tudíž výbor podpoří tuto žádost, odpoví
Cvachovec

8. Spolupráce s ÚZIS
-

V minulosti byla určená skupina pro komunikaci s UZIS: Černý, Chytra,
Drábková, Ševčík – nebyla dostatečně koordinována.

-

MUDr. Dušek nabídl spolupráci v komunikaci s ÚZISem

-

Výbor nově zvolil Šrámka, který bude vedoucí skupiny a bude komunikovat s
MUDr. Duškem

9. Delegování člena do výboru WCA 2016 v Hong Kongu
-

Vedoucí vědeckého výboru pro WCA 2016 Tony Gin oslovil ČSARIM, zda by
vyslal delegáta za ČSARIM, který by pracoval ve výboru WCA 2016.

-

Výbor zvolil prof. Černého

10. Různé – členové výboru

-

Herold podal výboru návrh podpořit vzdělávání v UZ vydání Suplementa se
souhrnem 12 publikací, které vyjdou do konce roku. Zároveň výbor požádal o

finanční podporu. Herold požádá MF, zda by bylo možné suplementum vydat
elektronicky.
-

Drábková – Statistika ÚZIS oboru A+R za rok 2013 byla již ÚZIS zaslána
v nezměněném znění; údaje zpracuje Drábková historicky dohodnutým způsobem
a poskytne ČSARIM, k publikaci v časopisu odborné společnosti a do RVARIM.
Horáček doporučuje srovnávací historický dlouhodobý přehled s komentářem na
webové stránky ČSARIM – zpracuje Drábková.

-

Skupinu určenou pro tvorbu nového souboru ukazatelů AR pro ÚZIS nadále
povede Šrámek.

-

Newsletter – Březina připraví podklady k newsletteru a osloví výbor zaslat
podklady

-

Mixa informoval výbor o průběhu diskuze o podávání nízkomolekulárního
heparinu v předoperační přípravě dětí; připravujeme metodický postup.

11. Schválení přihlášek nových členů
-

MUDr. Edita Kovachevská

-

MUDr. Jana Šašinková

-

MUDr. Renata Foltýnová

Zápis schválil: Cvachovec

