Výborová schůze ČSARIM, Praha 5. 5. 2015 - zápis
Přítomni (abecedně): Adamus, Balík, Cvachovec, Černý, Dostál, Drábková, Horáček, Chytra,
Mixa, Ševčík, Šturma, Kozlík (RK)
Omluveni: Herold, Michálek, Štourač, Nalos, Málek, Kasal (RK), Pachl (RK), Hmirák
(sestry), Mrázová (GUARANT - kongres)
Hosté: Pradl (kongres ČSARIM), Mrozek (ČLK), Kubricht (kurz EPM), Králová
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Zápis z předchozího výboru


Zápis byl přijat

2. XXII. kongres ČSARIM 24. – 26.5.2015 Parkhotel Congress Center, Plzeň












Předseda organizačního výboru informoval výbor o přípravách kongresu vč.
informace o aktuálním stavu přihlášených, sponzorů, programu atd. – viz
prezentace, která je součástí tohoto zápisu
Výbor zvažoval možnost rozšířit omezené prostory o venkovní stan, však
rozpočet akce to nedovoluje – náklady by činily 500.000 Kč
Pradl dále informoval o společenských akcích a jejich programu
Záštity byly poskytnuty – Cvachovec požádal, aby GUARANT připravil
oficiální zvací dopisy hejtmanovi a primátorovi Plzeňského kraje, děkanovi LF
a řediteli FN v Plzni
Cvachovec informoval výbor, že prostory Parkhotelu v Plzni jsou velmi
omezené, proto je nutné velmi dobře zvážit rozdělení odborného programu tak,
aby byly všechny prostory optimálně využity
Černý seznámil výbor s přípravou odborného programu
Seznámil výbor s potvrzenými zahraničními řečníky: prof. George (Kanada),
prof. Gombotz (Rakousko)
Ševčík požádal, aby byla do programu zařazena sekce doktorantů a dále požádal
o souhlas s organizováním 1 denního kurzu EPM pro 25 osob – Cvachovec
požádal organizační výbor o zajištění prostor pro tento kurz
Černý taktéž požádal o souhlas s organizací Základního kurzu ultrazvuku pro
anesteziology – Martin Balík bude nápomocen – navrhl 4 kurzy 2x dopoledne a
2x odpoledne – požadavek na další místnost (tz. jeden den 2 místnosti)
Postery budou prezentovány elektronicky vedle Big hall
Herold prostřednictvím Cvachovce žádá zopakovat rozesílku členům ČSARIM,
aby zasílali své příspěvky do soutěže o ceny ČSARIM

3. Kurz EPM v Praze 28.-30.4.2015








Ševčík informoval výbor o úspěšném kurzu pod hlavičkou WFSA - Essential
Pain Management workshop Prague 2015 – viz prezentace, která je součástí
tohoto zápisu
Zmínil, že již v roce 2013 bylo žádáno o grant, ale až o rok později se grant na
tento kurz podařilo získat.
Nicméně i přesto měl kurz menší ztrátu - cca 8.000 Kč – výbor souhlasil ztrátu
pokrýt z prostředků ČSARIM
Poděkoval za zorganizování workshopu dr. Kubrichtovi a Guarantu – Monice
Košťálové a Ditě Králové
Černý navrhl, aby se kurz stal stabilní součástí kongresu ČSARIM
Kubricht informoval výbor, že nově vyškolení čeští lektoři (15 lékařů) budou
moci školit dál lékaře a sestry v duchu EPM kurzu
Uvedl, že anglický manuál bude přes prázdniny přeložen do ČJ

4. Souhlas s budoucím společným organizováním kongresů ČSARIM a ČSIM 2016 Brno, 2017 Praha







Cvachovec uvedl, že hlavní důvod je ekonomický
Černý seznámil výbor se závěrem ankety členů ČSARIM a ČSIM, kdy z 290
odpovědí zněla odpověď převážně ANO pro přičlenění kongresu ČSIM ke
kongresu ČSARIM.
Cvachovec informoval výbor, že stanovisko výboru ČSIM bylo spíše rozpačité
– hlasování bude řešeno elektronicky přes členy výboru ČSIM
Dále poukázal na fakt, že řada firem zamítla finanční podporu kongresu ČSIM
z důvodů toho, že se bude účastnit pouze kongresu ČSARIM
Ševčík navrhuje již nyní hlasovat, zda spojit kongresy ČSARIM a ČSIM
Výbor souhlasil, tudíž bylo hlasováno: Otázka zněla: Bude výbor akceptovat
možnost pořádáním kongresu ČSARIM s ČSIM – akce v jednom místě,
odborně rozlišena, rozpočet bude tvořen dohromady - všichni hlasovali pro
společné pořádání kongresů ČSARIM a ČSIM od r. 2016

5. Setkání představitelů v oboru anestezie 28.3.2015 - Nenaplněné priority oboru




Cvachovec podal zprávu o konání tohoto setkání, kterého se zúčastnilo 40
účastníků
Akce byla velmi přínosná a výbor se rozhodl akci každoročně opakovat
Z akce byl vypracován zápis, jehož verze bude prezentována na webových
stránkách ČSARIM

6. Vyjádření k Počtově ceně 2013 – informace písemně prim. Štourač


Cvachovec požádal Štourače o stanovisko k projektu oceněného Počtovou
cenou za r. 2013 – výsledek zprávy zní, že grant, který byl zpochybněn, se
netýkal práce, která byla odměněna.



Výsledek – ocenění práce Žurka et al. Počtovou cenou za r. 2013 bylo dle
informací dostupných v současnosti výboru ČSARIM v pořádku

7. Informace o přípravě novelizace 95/2004 – Cvachovec
















Cvachovec podal zprávu ohledně jednání na MZ: v připravovaných novele se
objevuje několik momentů, které jsou hodné pozornosti:
Návrh, který má silnou podporu MZ, aby se rozšířil okruh akred. pracovišť na
ty, které jsou akreditovány pro kmen. Počet akredit. pracovišť by dále narostl
V doprovodných materiálech je zmíněno změkčit podmínky akreditace, tzn.
klást menší požadavky, než byly dosavadní.
Pozitivní je posílení role školitele – doposud tato role byla pouze formální
Návrh MZ je zkrácení doby přípravy v oboru anesteziologie a intenzivní
medicíny – na 3,5 roku
Snaha MZ je omezit počet výkonů, který má dotyčný zvládnout, které mají být
součástí akreditace
Cvachovec toto rozhodnutí považuje za nešťastné
Víceprezident ČLK Mrozek – ČLK je nositelem myšlenky:
Tato novelizace vzešla z EU – osobně je pro nížení laťky, ČLK vychází z čísel,
která uvádějí počet výkonů - počet výkonů je 2500 anestézií, což je 2,5
anestézie za den na 1 anesteziologa, dále ČLK usiluje o dvoustupňový systém.
Cvachovec se domnívá, že data nejsou přesná a neslučují se s realitou – jde o
abstraktní čísla
Místo toho, jak zlepšovat podmínky pro přípravu, laťku kvality péče a
nemocnic snižujeme.
Černý tento návrh považuje za nepřijatelný – snižuje kvalitu péče a bezpečnost
pacientů
Ševčík taktéž vyjádřil svůj nesouhlas a nepřijatelnost návrhu z několika důvodů
Balík byl zásadně proti novelizaci, jde o deformaci oboru
Cvachovec napíše ministrovi dopis, že s uvedenou délkou vzdělávání v oboru
AIM 3,5 roku výbor ČSARIM nesouhlasí

8. Záštita


Štourač požádal o záštitu na akci:
VII. konference Akutně.cz dne 19. 11. 2015 – záštita byla poskytnuta

9. Žádost o proplacení 99.200,- Kč za projekt OBAAMA-INT



Částka byla navýšena o 8.000 Kč a dále o DPH
Výbor souhlasil, ale zároveň uvedl, že je nutné příště specifikovat, zda budou
budoucí příspěvky obsahovat DPH či nikoliv

10. Účast ČSARIM na ESA




Králová podala informaci, že se bude ČSARIM jako každoročně účastnit na
National Village formou stánku
Drábková slíbila poslat statistiky za výkony v anestezii
Bude připraven e-poster i v tištěné formě.

11. Příprava na kongres WCA 2020 v Praze






Cvachovec informoval výbor, že situace s prostory KCP je velmi nepříznivá
KCP neplánuje velké změny, rekonstrukce se bude týkat pouze topení a
vzduchotechniky
Cvachovec navštívil výstavní plochu v Letňanech - je to jedna z možností, kam
kongres situovat.
Vedení výstaviště je velmi ochotné, pružnější, mají snahu o rekonstrukci dle
požadavků
Adamus a Ševčík vznesli dotaz, zda je možné zjistit, jaké velké kongresy
(lékařské i nelékařské) jsou pro následující roky, zejména 2018 a 2019, do KCP
směrovány, a pokusit se s jejich organizátory spojit síly – Králová předá
informaci kolegyni Tesaříkové

12. Různé







Zástupce historie oboru navrhnul ocenit na kongresu ČSARIM nejlepší
sesterskou prezentaci novou sesterskou cenou Aleny Stárkové (1.
anesteziologické sestry) – výbor souhlasil – odměna bude 10.000 Kč
Drábková – za DIP a DIOP – navrhuje přidat do týmu vzdělanou sestru - mgr.
Soňu Hájkovou – má zkušenosti – výbor souhlasil
Ševčík – požádal výbor o příspěvky do Newsletteru – termín do začátku
kongresu ČSIM, obrací se i na Královou z Guarantu stran aktualizace akcí
ČSARIM na r. 2015
Adamus vznesl dotaz v jakém stádiu je konstituce akreditačních komisí –
Cvachovec odpověděl, že je ve stádiu ideové přípravy.
Předatestační test z oboru – na podzim se nebude dělat dle evropského testu,
neboť licence je velmi drahá

13. Přihlášky nových členů:


Přihlášky nových členů: Suk, Blažková, Renkui Li, Adamová, Straka

Zápis schválil: Ševčík

