Výborová schůze ČSARIM, Praha 9. 9. 2014
Přítomni: Cvachovec, Ševčík, Mixa, Černý, Drábková, Kozlík, Březina, Horáček, Kasal, Adamus, Šrámek
Omluveni: Herold, Šturma, Novák, Dostál, Chytra,
Hosté: Hmirák, Málek, Balík, Králová (GI), Mrázová (GI)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Kontrola zápisu
-

Cvachovec schválil minulý zápis z 5.6.2014

2. XXI. kongres ČSARIM v Olomouci, datum: 2.–4.10. 2014
Organizační program – zprávu podala Mrázová
-

Stav přihlášených

-

Stav partnerů a vystavovatelů

-

Herold – připravit prezentaci na předávání cen za publikace

-

Ceny ČSARIM – připravit diplomy a květiny

-

Opitzova medalie není

-

Lemonovu modlitbu dát na web společnosti – po akci

-

Upoutávky na odborné akce – předat paní Mrázová, budou prezentovány formou slidů o přestávkách

-

Herold – podal návrh na Cenu Bořivoje Dvořáčka s tematikou anesteziologie za nejlepší odbornou
publikaci z oblasti anestezie publikovanou v tištěné verzi – návrh byl přijat – Málek zpracuje
medailon a bude prezentován na kongresu ČSARIM.

3. Žádosti o záštitu
-

Hoderův den – 5.–6.11.2014 - Praha – záštita bude poskytnuta

-

III. Hirschův den – 17.4.2015 v hotelu Clarion Olomouc – záštita bude poskytnuta

4. Informace - možnost zavedení pilotního projektu dotačního programu na podporu „evropské
atestace“ v oborech urologie a anesteziologie a intenzivní medicína - dotační projekt ESA
-

výbor podá návrh na MZ, zda by zaplatilo poplatek

-

nejbližší termíny testů by byly v roce 2015

-

Cvachovec se obrátí na Goldika s přesnými termíny, poté se obrátí na MZ

5. Diskusní setkání vedoucích pracovníků oboru AIM „Nenaplněné priority oboru“
-

Akce, která se bude konat dne 26.3.2014 v KC City na Pankráci

-

Organizačně zajistí GUARANT

-

Výbor s akcí souhlasí

6. Leták o anestézii
-

Králová pošle poptávku na 100.000 ks k tisku vč. formát plakátu

-

Forma distribuce bude specifikována

7. Podmínky spolupráce s Akutne.cz
-

Cvachovec prezentoval podmínky, které výbor odsouhlasil

-

bude předáno na Akutne.cz

8. Informace zjednání anest. sester – Drábková
-

Drábková podala zprávu z jednání na MZ – prosím o doplnění

9. Různé
-

Drábková - DUPV (domácí umělá plicní ventilace) podpora dýchání u pacientů, dlouhodobě
závislých na podpoře DUPV, vznikla Nadace Dech pro zdraví – požádala o podporu, v ČR je 1
pacient s DUPV na 100.000 obyvatel. Péče v domácím prostředí má ambulantní charakter a měla by
vzniknout síť ambul. zařízení, která by odpovídala za pacienty, kteří jsou v domácím ošetření, další
otázka je odbornost poskytovatelů odborné péče

-

Ševčík – kurz Train the Trainers podporovaný WFSA – obrátil se na WFSA se žádostí o podporu
9000 USD. Akce by se odehrála v dubnu 2015 – pozvali bychom lektory z WFSA, je nutné zajistit
vhodné auditorium – zřejmě pro 15-20 osob z 2 zemí (ČR+SK). Zorganizovat přes GI v Praze.

-

Černý – tabulka inventura byla provedena – viz mail.

-

Málek – náborový leták – historie oboru – do kongres. materiálů

-

Šrámek – nábor akce

-

Ševčík – Newsletter ČSARIM byl rozeslán – další bude před Vánocemi. Naléhavě žádá o příspěvky
– do poloviny listopadu

-

Mixa – Evr.kongres ESPA 2014 – 500 účastníků – dobré ohlasy, zdařilá akce

10. Přihlášky – celkem 14 přihlášek:
Eva Medová
Michaela Hebrová
Ivana Pechtorová
David Hodr
Alica Štiblárová
Petra Glückseligová
Šárka Valentová
Vendula Teslíková
Lukáš Lorinc
Eva Sovadinová
Zdeněk Purkar
Silvie Matlachová
Bronislav Klementa
Ivo Fluger

Zápis připomínkoval: Ševčík

