Výborová schůze ČSARIM, Praha 25. 3. 2015 – zápis
Přítomni (abecedně): Adamus, Balík, Cvachovec, Černý, Dostál, Drábková, Herold, Horáček,
Chytra, Michálek, Mixa, Nalos, Ševčík, Šturma, Za revizní komisy: Kasal
Omluveni: Štourač, Kozlík (RK), Pachl (RK)
Hosté: Hmirák, Mrozek, Králová, Mrázová
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Zápis z předchozího výboru
• Zápis byl přijat
2. Programové prohlášení – rozdělení úkolů:
• Ševčík přednesl kompetence jednotlivých členů výboru, prezentace bude
doplněna o jednotlivé body programu – na členy výboru rozešle Králová
• Návrh je součástí tohoto zápisu
3. XXII. kongres ČSARIM v Plzni
• Cvachovec představil prim. Pradla – přednostu KARIM FN Plzeň, který bude
předsedou organizačního výboru. Dr. Pradl seznámil výbor s organizačním
výborem, který bude doplněn o paní Mrázovou z firmy GUARANT
International
• Cvachovec informoval, že organizační výbor navštíví prostory kongresu pro
důkladnější seznámení
• Mrázová seznámila výbor s postupem příprav: viz prezentace
• Zároveň bylo navrženo, aby byl navýšen poplatek za společenský večer z 600
Kč na 700 Kč vzhledem k objemu akce.
• Cvachovec informoval výbor o kritické finanční situaci týkající se pořádání
kongresů, bude rozeslán dopis na členy ČSARIM, aby se vyjádřili k možnému
spojení kongresů ČSARIM a ČSIM. Dopis by byl vytvořen předsedou
ČSARIM a ČSIM, který bude postoupen na členy výborů k doplnění a
úpravám. Poté bude dopis rozeslán na členy obou společností s dotazem, jak
členská základna vidí případné sloučení obou kongresů.
Výsledek bude znám na příští schůzi výboru ČSARIM.
• Černý přednesl myšlenku, aby se oba kongresy konaly pouze ve dvou
lokalitách – např. Praha, Brno – bude diskutováno na dalších jednáních výboru

• Černý přednesl výboru zprávu o přípravě odborného programu. Navrhl, aby se
rozeslal na členskou základnu dotazník týkající se témat, jaká by si členové
přáli slyšet.
• Výbor navrhl pro nelékařskou sesterskou sekci do organizačního výboru Mgr.
Hmiráka. Mgr. Hmirák souhlasil.
• Lemonova přednáška – výbor navrhl prim. MUDr. Ivana Herolda
• Zahraniční řečníci – návrh: George Silvay s manželkou – USA, Štefan Trenkler
– Slovensko, kanadský anesteziolog, Robert Tinogreifa (návrh Michálek) –
Velká Británie
4. Nenaplněné priority v oboru
• Na akci je přihlášeno 39 osob
• Akce začíná 26.3.2015 v 10:30 hod.v Konferenčním centru City na Pankráci
5. Časopis
• Herold podal zprávu o situaci s MF
• Situace není příznivá – propad inzerce vedoucí k poklesu příjmů.
• Chyby ve jménech a další – redakční práce není uspokojující
• Je nutné zvážit další postup. Jednou z možností je elektronická forma časopisu.
6. ESA
• Zprávu podal zástupce ČSARIM Adamus – nepříznivá atmosféra v ESA – více
viz prezentace
7. Vznik sekce NIP, DIOP, DUPV
• Předseda výboru inicioval aktivitu založení sekce
• Výbor rozhodl pověřit Drábkovou ke složením komise, dále doporučuje, tyto
kandidáty: Stříteský, Kozlík a Jarošová, kteří budou v komisi nápomocni
• Komise bude informovat výbor o dalším vývoji.
8. Žádosti o záštitu:
• Edukační projekt pro koordinátory a dárcovské konzultanty „Vzdělávací
fórum“ – Transplant centrum IKEM Praha

• XVI. Kardioanesteziologické vědecké dny, Pardubice

Datum konání: 21.–22. 5. 2015
• 6. kongres „Anestezie a intenzivní péče za mimořádných podmínek“, Praha
Datum konání 15.–16. 10. 2015
Pořadatel je: KARIM ÚVN Praha a 1. LF UK
• Výbor všem 3 žádostem vyhověl
9. Žádost o podporu knihy SEPSE – Maxdorf
• Dr. Průcha poslal žádost na výbor s žádostí o podporu
• Výbor vyjádřil nesouhlas s podporou
10. Žádost o vyjádření podpory žádosti na kongres ESA pro MUDr. Štenglovou
• Žádost byla zamítnuta

11. WFSA – skupina WHO pro drogové závislosti
• Předseda výboru informoval výbor o snaze některých zemí, převést ketamin
mezi látky podléhající režimu obdobnému jako jsou opiáty
• Stanovisko bylo takové, aby byl ketamin pouze na předpis
12. ČSIM – Zásady a principy přijímání pacientů na pracoviště IP
• Černý rozešle definitivní návrh výboru ČSARIM, aby se vyjádřil
13. Delegace na kongres SSAIM do Piešťan
• Výbor souhlasil s účastí za ČSARIM: Cvachovec, Kubricht, Adamus
14. Různé
• Králová informovala výbor o stavu financí na ČSARIM z.s. a Mixa o stavu
financí u ČLS JEP.
• Drábková – Galén připravil 4000 hesel – za anestezii to činí 80 hesel
• Černý podal zprávu, že vyšel překlad knihy autora Barashe. Klinická
anesteziologie

• Černý dále vznesl podnět, aby byla zaslána žádost o společné sdílení kódu pro
tromboelastografii s hematology, bude zaslán požadavek na předsedu
hematologické společnosti
• Výbor uctil minutou ticha památkunedávno zesnulého Dr. Miloschewského
(průkopníka regionální anesteziologie) – Michálek nabídl, že napíše s dr.
Beranem ohlédnutí za prim. Miloschewským; Drábková podotkla, že pro
Referátový výběr to napíše Dana Vondráčková
• Essential Pain Management – žádost Ševčíka o umožnění jednodenního kurzu
léčby bolesti pro 20 – 30 osob v rámci XXII. kongresu ČSARIM – Černý jej
zařadí do programu; Michálek navrhl, aby se obeslala pracoviště s dotazem,
kde je funkční APS servis – vypracuje dotazník a rozešle primářům ČR.
• Adamus pozval výbor k účasti na akci III. Hirschův den – 17.4. 2015 v OL
• Adamus dále podotknul, že je nutné doplnit do stanov ČSARIM formu
přidruženého členství, Cvachovec informoval výbor, že přidružené členství je
členství nelékařských pracovníků, kteří nemají hlasovací právo, ale výhody
jako členové ČSARIM. Bude v rámci kongresu schváleno.
• Herold navrhl zveřejnit soutěž o ceny za nejlepší publikace v oboru za r. 2014,
které budou uděleny v rámci XXII. kongresu ČSARIM – bude zveřejněno na
webu
• Byli přijati tito žadatelé o členství:
1) MUDr. Petra Běhounková
2) MUDr. Michal Votýpka
3) MUDr. Bohdan Trnka
4) MUDr. Martin David
5) MUDr. Lea Mihalová
6) MUDr. Alena Štenglová
7) MUDr. Jiří Nováček
8) MUDr. Jan Šípek
9) MUDr. Katarína Kolarovová
10) Jaroslava Vodrážková

Zápis schválil: Ševčík

11) MUDr. Milan Kocián
12) MUDr. Jan Šobáň
13) MUDr., Ph.D. Pavel Hude
14) MUDr. Martin Vavřina
15) MUDr. Marcel Maršík
16) MUDr. Zdeněk Eibel
17) MUDr. Zdeněk Matloch
18) MUDr. Jana Hrušková
19) MUDr. Michal Průša, MBA

