Česká společnost anesteziologie, resuscitace a intenzívní medicíny

Schůze výboru ČSARIM
5. 9. 2018 v 11:00
GUARANT International, Na Pankráci 17, P4 – místnost „Šemík“
Omluveni (bez titulů): Dostál, Herold, Kasal, Kupečková, Michálek, Nalos
Přítomni (bez titulů): Adamus, Balík, Cvachovec, Černý, Drábková, Horáček, Chytra, Mixa,
Ševčík, Štourač, Šturma, Bláha, Klincová, Mrozek, Stern, Vymazal, Rouček, Somolová,
Tošovská
Nepřítomni (bez titulů): Gál, Kozlík, Pachl
1. Příprava XXV. Kongresu ČSARIM, Praha KCP, 3.-5. 10.2018 – Cvachovec,
Somolová
• Problematika VV – Černý
▪ Prezentace posterů, interaktivní sekce TOP5 (Štourač, Černý)
o Otázka, zda nevytisknout postery
▪ Hodnocení nejlepších posterů – pokud nelze naprogramovat v kongresové
aplikaci, zajistí se hlasování v papírové podobě
▪ Čestná uznání a diplomy jsou připraveny
▪ Lemonova přednáška se připravuje (Herold)
▪ Program kongresu je hotový a uveřejněný na webových stránkách
kongresu
▪ Křest nově vycházejících monografií
o Následná intenzivní péče (Drábková, Hájková)
o Anestezie v onkologii (Záhorec, Michálek a kol.)
o Naléhavé situace na operačním sále (Vymazal a kol.)
• Problematika OV– Horáček, Cvachovec, Somolová
▪ Scénář zahájení: ocenění publikací (prezentace Herold), křest knih,
ocenění členů – čestná uznání, čestná členství, medaile CO, provozní věci
kongresu; Lemonova přednáška – Herold
▪ Registrace – zatím nedostatečný počet registrací (441)
▪ Upravit informace ohledně registrací lékařů ve věku 25 let na webové
stránky kongresu + dát to hromadného mailingu na členy (Tošovská,
Somolová)
▪ Počet vložených abstrakt – lékařská sekce 26, sesterská sekce 25
▪ Namísto permanentních coffee breaků se bude káva podávat pouze o
přestávkách – výbor odsouhlasil
▪ Zajistit prostor pro sekci simulační medicíny v průběhu kongresu
(Somolová)
▪ 4. 10. se v prostorách KCP bude konat předvolební debata s Českou
televizí)
o Návrh na posunutí výstavy a uvolnění eskalátorů – za finanční
úlevu od KCP
▪ Společenský večer – zatím nízká registrace
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o Bude odeslána připomínka na členy (včetně registrace na
kongres)
▪ Výročí 25 let společnosti
o Programy z minulých let – chybí z roku 1994, 1999, 2002,
2003, 2004, 2005 – oslovit MSM
o Dle možností umístit do programu 2018 na volné
stránky úvodní stranu programů z let minulých
o Dohledat mezinárodní akce s účastí ČSARIM (Horáček)
o Podklady s historickými čísly a následné zpracování do grafů,
které se budou prezentovat na kongresu (Drábková, Tošovská)
o Dohledat i historické referáty, výběry a další dokumenty
(Horáček, Drábková)
o Zjistit přesné rozměry okolí stánku pro možnosti výstavy 25 let
společnosti (Somolová)
o prof. Adamus by rád věnoval propagaci časopisu až příští rok,
kdy časopis bude slavit 30 let od svého vzniku
o na kongresu 2018 by se nicméně mělo prezentovat první
číslo z roku 1990
o Souhrn předpisů a zákonů týkající se postgraduálního
vzdělávání lékařů (Horáček, Somolová)
o Souhrn akcí, které ČSARIM v minulosti pořádala (celý výbor)
▪ V rámci televizní techniky v předsálí se bude promítat smyčka zahrnující
minulé akce, propagaci časopisu, oceněné publikace, výzvu k účasti ve
společnosti
• Sponzoring– Rouček
▪ Potvrzená částka 2 613 500 Kč, očekávaný příjem 2 700 000 Kč
▪ 12 partnerských firem z minulého ročníku se letos o účast nepřihlásilo
▪ 11 nových partnerských firem, s nižšími investicemi (pokles přibližně o
300 000 Kč)
▪ 7 satelitních sympozií
▪ Zvýšení registračního poplatku a změna sponzorské nabídky – otázka na
nový výbor
• Propagační materiály– Tošovská
▪ Výbor odsouhlasil, že se upomínkové předměty budou přikládat
k přihlášce do společnosti
▪ Výbor odsouhlasil jako upomínkový předmět odrazku ve tvaru srdce
s logem ČSARIM
▪ Zjistit počet triček (Tošovská)
• Schůze výboru před kongresem – Tošovská
▪ Výbor odsouhlasil schůzi výboru před konáním kongresu dne 2. 10.
v 17:00 v GUARANT International
2. Příprava voleb – Šturma, Tošovská
• V databázi nebylo celkem 173 emailových
• Celkem byl odeslán ověřovací email na 877 adres
▪ Z toho bylo otevřených 484
▪ Celkem neotevřených 393 (68 se vrátilo zpět, 325 nereagovalo)
• Výbor odsouhlasil, že se budou nedostupné emaily zjišťovat osobně
(Tošovská)
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•

Volební komise zůstává stejná – Šturma, Kozlík, Dvořák

3. Zpráva o fungování časopisu Anesteziologie a intenzívní medicína –Adamus
• Přes 80 recenzentů
• Malé příjmy z inzerce –v kompetenci Mladé Fronty
• Na základě souhlasu z minulé schůze byl osloven jiný subjekt, který by měl na
starosti inzerci v časopise – do č. 5 budou první inzerenti
• Úroveň technické redakce v Mladé Frontě je stále problematická
▪ Výbor odsouhlasil oslovit jiné vydavatele na základě jednoho zadání
• Zavedení redakčního systému – je stále otázkou, zda nepřejít na čistě online
verzi (otázka na nový výbor)
• Oslovení Web of Science ohledně přístupu do redakčního systému
ClarivateAnalytics (ScholarOne)
▪ Oslovení na základě indexu ESCI
▪ Nabídka logistiky pro snadnější zisk impakt faktoru
▪ Hlavním problémem jsou finance – časopis by měl mít obchodní plán
(cena, přístupnost, sponzoring)
▪ Další nevýhodou může být anglický jazyk
▪ Výbor odsouhlasil nezávazné jednání s Web of Science
• Hospodaření časopisu
▪ Hospodářský výsledek – stále kladný (desítky tis. Kč)
▪ Klesající trend sponzoringu
• doc. Bláha upozorňuje na význam aktivního přístupu k publikaci v časopise
▪ dr. Klincová poukázala na odklon mladých lékařů, kteří publikují
v impaktovaných časopisech
• Odměny za abstrakta na kongresu by měla být vázána na publikaci v časopise
podle prof. Cvachovce, nicméně výbor již na minulých schůzích rozhodl o
rozdělení odměny (polovina za přednášku a polovina za publikaci)
• prof. Adamus speciálně poděkoval doc. Drábkové a prof. Černému za
kontinuální příspěvky do časopisu
• Abstrakta z kongresu ČSIM – nemají zájem o publikaci, ČSARIM by abstrakta
rádo publikovala
▪ doc. Štourač zajistí revizi abstrakt, aby se mohla publikovat (jedná se o 22
prací)
• Obecný zájem o akademickou anesteziologii je minimální
• ČSARIM by měl vydat prohlášení, že publikaci doc. Vymazala doporučuje
▪ Na příštím výboru knihu doc. Vymazal představí
▪ prof. Adamus zdůrazňuje, že by se doporučení mělo vyskytnout i
v časopise
4. Stav webu ČSARIM – Tošovská
• Doplnění informací o členství
• Nová záložka „Volby 2018“, ve které se budou aktualizovat informace týkající
se voleb
• Uspořádat sekce společnosti do jednotného tvaru (Tošovská, Michálek)
• Prolink na WFSA stránky (Ševčík, Tošovská)
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5. Informovaný souhlas – příprava dokumentu (viz příloha) – Černý
• Do konce září připomínky k dokumentu a zaslat prof. Černému na email
• Po připomínkování výborem bude dokument představen Lékařské komoře
• Forma souhlasu je dle české legislativy na volbě zdravotnického zařízení
▪ Písemná forma je dle výboru lepší, ale dokument bude hodnotit
z hlediska jeho obsahu
▪ Volnost ve formě z pohledu české legislativy by měla být v dokumentu
zdůrazněna
6. Žádost o záštitu projektu cyklu seminářů CSL Behring „Život ohrožující
krvácení“ (viz příloha) – Cvachovec
• Výbor vyjádřil svůj souhlas se záštitou
7. Stanovisko výboru ČSARIM k podávání propofolu (viz příloha) – Černý
• Až bude finální podoba, stanovisko se vyvěsí na webové stránky (Tošovská)
8. Zpráva o přípravách WCA 2020 – Cvachovec, Černý
• WCA 2020 se bude konat v Praze 3. – 5. 2020 v O2 aréně
▪ Až 12 sálů
• Momentálně probíhá oslovování národních i mezinárodních společností
• V roce konání světového kongresu se nebude konat kongres národní
▪ Výbor odsouhlasil, že kongresový rozpočet uhradí registrační náklady
členům ČSARIM
• Pro pořádání kongresu byl založen ČSARIM z.s., ale bude nutná větší
kooperace napříč celé společnosti
• Předpokládaná účast až 8 000 lidí
• Executive scientific committee – Černý
▪ 30členný výbor vyvážený genderově, regionálně
▪ Členové výboru budou zároveň i předsedající tematických okruhů
▪ Do konce roku 2018 by měl být hotový program
▪ Většina workshopů bude koordinována z České republiky pod vedením
českých lékařů
• Návrh na vyhlášení soutěže v propagaci kongresu zahraničních společností
▪ Indický příklad
9. Národní informační systém anesteziologické péče (NISAP) – Černý
• Formalizovaná složka činnosti ÚZISu
• Díky systému by se mohly testovat nejrůznější hypotézy
• Během podzimu by měl ÚZIS získat přístup ke všem datům plátců i 15 let zpět
• Návrh na první projekt – analýza pacientů, kteří byli exponováni delší dobu
v anestezii s těmi, kteří nebyli a jaký to má vliv na demenci
• Výzkumné projekty jsou limitovány kvalitou vykazování plátců péče
• Během kongresu se na dané téma bude věnovat prezentace doc. Duška
▪ Návrh na článek do časopisu
• Návrh na podmínku testování hypotézy publikací v časopise
10. Financovaní CACTAN a Czech Anesthesia Day – Černý
• Nabídka IBA – 250 000,-Kč
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•
•
•
•

Jiné projekty jsou limitovány daty od poskytovatelů, zde se jedná o data
samotných plátců péče
Prozatím slíbeno přibližně 150 000,- Kč na Czech Anesthesia Day
Nutná přesná cenová kalkulace
Požadavek je software vlastnit

11. Nové impantabilní defibrilátory – „podkožní ICD“ – Ševčík
• Energie 80 J, až 4x větší oproti stávajícím ICD
• Kdo resuscituje, zároveň dostává elektrické výboje
• Ševčík požádal Společnost urgentní medicíny a medicíny katastrof cestou
MUDr. Romana Gřegoře, aby spolu s ČRR oslovili Českou kardiologickou
společnost stran upřesnění postupu při resuscitaci těchto pacientů
▪ Toto má význam i pro laickou veřejnost
12. Thiopental – Ševčík
• V rámci předchozí debaty mezi ČSARIM a SÚKLem se anesteziologická
společnost vyjádřila PRO potřebu Thiopentalu
• Další oslovenou společností byla Neurologická společnost, která vyjádřila
postoj v tom duchu, že vystačí s alternativami
• Dle vyjádření SÚKL se Thiopental nesmí do České republiky dovážet
z důvodu nesprávné výrobní praxe italského dodavatele, jediného v Evropě
▪ SÚKL doporučuje pro zisk Thiopentalu využít specifický léčebný
program
• doc. Štourač upozorňuje na stanovisko dětských neurologů, kteří Thiopental
považují za nenahraditelný
• prof. Ševčík připraví dopis Ministerstvu zdravotnictví
• Informaci o stavu Thiopentalu (i Propofolu) se zveřejní v časopise a dopise
členům
13. Příprava VP IM– Ševčík
• Před měsícem Ministerstvo zdravotnictví vydalo vyhlášku o nástavbových
oborech (připomínkování proběhlo již před rokem, připomínky týkající se
oboru Intenzivní medicíny nebyly přijaty)
• Mj. se jedná se o délku nástavbového vzdělávaní v oboru IM 1,5 roku
• Návrh na zahrnutí Anesteziologie mezi 4 moduly vzdělávání i v další verzi VP
IM – výbor s tímto návrhem souhlasí
14. Různé
• Spolupráce s Českou internistickou společností – Cvachovec, Tošovská
▪ ČIS oslovila ČSARIM o možnost vložení na své webové stránky
prolink na web ČSARIM
• Založení účtu – FIO banka – Tošovská
▪ Výbor odsouhlasil založení účtu
▪ Tošovská bude mít podpisové právo
• Rozšíření kompetencí sester – Cvachovec, Ševčík, Drábková
▪ Nic se nemění na postoji
▪ O možném spolupodílení sester – to si vyžádá další debatu
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▪

•

Drábková – certifikovaný kurz, na který nejsou peníze a vstup je 15 tis,
nemá žádné benefity
▪ Otázka – paliativní péče – vydáno společné stanovisko odborných
společností
Podněty a návrhy – členové výboru
▪ Oslovení prof. Rysky – vznikl tým na tvorbu doporučených postupů
o Výbor odsouhlasil, že doc. Štourač může zastupovat ČSARIM
▪ prof. Adamus okomentoval délku přípravy jako nedostatečnou – prof-.
Cvachovec reaguje, že již vše prošlo byrokratickým procesem
▪ dr. Mrozek – Neaprobovaní lékaři ze zahraničí pracující v ČR – celkem
440, z toho 50 anesteziologů – nejvíce v Karlových Varech 9, v České
Lípě 6, v Pelhřimově 2, v Šumperku 2, v Mostu 4
o Ke každému by měl být jeden lékař jako dozor

15. Schválení nových členů
• MUDr. Bc. Lenka Kalinová
• MUDr. Soňa Krejčová
• MUDr. Olga Švecová
• MUDr. Marián Olejník
• MUDr. Yevhen Fatyeyev
• MUDr. Jan Horejsek
• MUDr. Barbora Sojková
• MUDr. Eva Hanuliaková
• MUDr. Pavel Gregor
• MUDr. Lucie Běhounková
• MUDr. Judit Matlochová

Připravila: Lucie Tošovská
Věcnou správnost kontroloval/upravil: prof. MUDr. Pavel Ševčík, CSc.
Ke kontrole členům výboru zasláno dne: 17. 9. 2018
Finální zápis rozeslán členům výboru: 25. 9. 2018
Za umístění na webové stránky ČSARIM odpovídá: Lucie Tošovská
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