Schůze výboru ČSARIM
2. 10. 2018 v 17:00
GUARANT International, Na Pankráci 17, P4 – místnost „Šemík“
Omluveni (bez titulů): Gál, Mixa, Stern, Šturma
Přítomni (bez titulů): Adamus, Balík, Cvachovec, Černý, Dostál, Drábková, Herold, Horáček,
Chytra, Nalos, Ševčík, Štourač, Bláha, Klincová, Kupečková, Mrozek, Vymazal, Somolová,
Tošovská
1. Kontrola příprav XXV. Kongresu ČSARIM (Cvachovec, Černý, Horáček,
Somolová)
• Zpráva VV
▪ Poděkování prof. Černému za sestavení programu
▪ Změna času přednášky Osobnost oboru – Associate Professor
Tomáš Drábek, MD PhD FASA – přednáška se přesouvá z důvodu
časové tísně na závěr kongresu
• Zpráva OV
▪ Žádné dodatečné připomínky a postřehy
• Organizace kongresu – Somolová
▪ Za poslední měsíc byl zaznamenán nárůst registrovaných, přibližně
900 (včetně 130 vystavovatelů), musel se dodatečně tisknout
program
▪ Sponzoring – výše zůstává tak, jak reportoval na poslední schůzi
Rouček
▪ Společenský večer zcela vyprodán
• Zahájení – záštity a sponzoring, připomenutí voleb, vyhlášení cen za
přednesené práce, křest knih, ceny za publikační činnost, ocenění kolegů
/uznání, čestná členství, medaile CO/ - (Cvachovec, Ševčík, Herold,
Černý)
▪ Začátek 10:45, konec 12:00
• Stánek ČSARIM, prezentace historie (Tošovská, Málek, Horáček)
▪ Výstava 25 let historie ČSARIM bude umístěna vedle stánku
ČSARIM
▪ Stánek bude mít novou podobu
▪ Na stánku se bude možné informovat ohledně členství a voleb
▪ Přehled oceněných bude k nahlédnutí na stánku po celou dobu
kongresu
• Schůzka se sponzory (Somolová, Tošovská, Cvachovec)
▪ Firmy byly osloveny prostřednictvím emailové pozvánky
▪ V průběhu kongresu se firmám připomene možnost účasti na
setkání s partnery
• Poděkování Renatě Somolové, vědeckému výboru a organizačnímu
výboru
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2. XXVI. kongres ČSARIM, Brno Výstaviště E 2. – 4. 10. 2019
• Ustanovení předsedů VV a OV (Cvachovec)
▪ Návrh na předsedu VV – doc. Štourač – odsouhlaseno
▪ Návrh na předsedu OV - MUDr. Dagmar Seidlová, Ph.D. odsouhlaseno
▪ Pozvánka na příští rok bude v programu i na stánku
▪ Kongres se bude konat opět středa – pátek
3. Volby výboru ČSARIM 2019 – 2022 (Tošovská)
• Volby probíhají v pořádku
• Dosavadní účast – 10%
• Výzva k volbám na kongresu – stánek, smyčka v sále, prezentace při
zahájení
4. Info o přípravě WCA2020 (Cvachovec, Černý)
• Cena světového kongresu bude pro členy ČSARIM stejná jako cena
národního kongresu
• Polsko by chtělo zajistit účast na světovém kongresu podobně jako
ČSARIM
• Mezinárodní společnosti (WFSA, ESA) byly obeslány s pozvánkou ke
spolupráci
▪ WFSA – vyzývá své členy k účasti
▪ ESA – přislíbena spolupráce
• Každého čtvrt roku oslovovat národní i mezinárodní společnosti, aby se
kongresu zúčastnily
• Výzva pro sponzory v přípravě
• Prezentace základních bloků, které budou na kongresu (Černý)
• Všichni koordinátoři workshopů budou pocházet z České republiky
• Spolupráce s vedením WFSA, které klade při výběru členů VV
mimořádný akcent na vyváženost genderovou a regionální
• ESRA a ASRA budou vítány, pokud zavčas o účast projeví zájem
• Návrh na oslovení dalších fakult – přebírá MUDr. Mrozek
• Důraz na zajištění kontinuity práce přípravného výboru i v rámci nového
výboru
• Účast na světovém kongresu bývá kolem 8 – 10 tis. – konat se bude v nové
O2 aréně
5. Příprava Informovaného souhlasu – dosavadní postup (Černý)
• Do termínu došly poznámky pouze jednoho člena výboru
• Na dalším výboru prof. Černý přednese návrh, který by měl být již
oponovaný ČLK
▪ Doc. Kasal
o Ve FN Plzeň se momentálně pracuje na zjednodušení
informovaných souhlasů ve spolupráci s právním oddělením
o Návrh není v rozporu s právními předpisy
o Náměstek Policar bude konzultovat s nemocnicí
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•
•

o Vznesena otázka, zda to není v rozporu s postojem ČSARIM
▪ Prof. Cvachovec
o Informovaný souhlas vytváří zdravotnické zařízení, výboru
pouze připravuje návrh
o Návrh by měl pomoci těm, kteří doposud nemají svůj vlastní
postup
o Souhlas nemusí mít písemnou podobu
o Důležitá je struktura předanestetického pohovoru – pacienti
nejsou dostatečně informováni od anesteziologa
▪ Prof. Černý
o Informovaný souhlas nevyjadřuje, co by dané zařízení mělo
dělat, ale o čem by měl být pacient informovaný
o Dokument vymezuje klíčové momenty, které mají být
součástí samotného poučení
o Akcentuje význam poučení
Doc. Kasal zašle členům výboru návrh na podobu informovaného
souhlasu, který připravuje FN Plzeň
Doc. Bláha navrhuje tvorbu tzv. „check listu“, ve kterém by se mohlo
zaznamenat, co vše lékař s pacientem probral

6. Přístup k datům NISAP (Černý)
• Součást ÚZISu
• Doc. Dušek bude mít prezentaci na kongresu
• Výhoda – práce s daty, které jsou vykázány plátci péče, generovány
pojišťovnami
• Poskytuje informace o sktruktuře poskytovatelů zdravotnických služeb
• Zahrnuje ukazatele výkonnosti, analýzy typů a délky anestezií, typologie
pacientů, regionální anestezie
• Umožňuje tvorbu scénářů
• Bude i článek do časopisu
7. Web CACTAN (Černý)
• Momentálně se pracuje na finální podobě webu
• Výsledná cena bude nižší – na příštím výboru se bude prezentovat
• Registrace projektů možná až od jeho finálního spuštění
8. Patient Safety Movement – iniciativa WFSA; dopor. Černý jako představitel
ČSARIM
• Bezpečnost nemocných by se měla stát jednou ze základních ideových
zdrojů činnosti národních společností
• Díky datům, které se získají z programu NISAP, se bezpečnost pacientů
bude lépe vyhodnocovat
• Z každé národní společnosti by měl být vybrán jeden koordinátor, který by
komunikoval s WFSA
▪ Prof. Cvachovec navrhuje prof. Černého – odsouhlaseno
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•

Prof. Černý zdůrazňuje význam problematiky bezpečnosti a odkazuje na
předanestetickou vizitu

9. Přistoupení k ESRA (Nalos, Cvachovec)
• Význam spolupráce s ESRA
▪ Hlasovací práva, přístup k časopisu, posílení spolupráce
• ČLS JEP – žádná překážka v této spolupráci ze stran ČLS JEP není
• MUDr. Nalos zažádá o přistoupení ČSARIM k ESRA
• Členský příspěvek – 50 € by si měl každý ze sekce zaplatit sám
▪ Pozvánka na Cadaver workshop v regionální anestézii a cévních
přístupech, který se bude konat v Anatomickém ústavu I. LF UK
Praha 7. – 8. února 2019 (více na www.sonoakademie.cz)
▪ MUDr. Nalos zároveň žádá výbor o záštitu pro Cadaver workshop
– odsouhlaseno
10. Různé (členové výboru ČSARIM + hosté)
•

Mgr. Kupečková – odborný program nelékařské sekce byl nově
koncipován (workshop s ukázkami bezpečnostních prvků při práci sestry,
možná ohrožení zdravotnických pracovníků v prostředí výkonu práce,
možnosti využití služby interventů a peerů)

•

ČAS – sekce ARIP – volby
▪ Procentuální zastoupení bylo obdobné ČSARIM
▪ Nový výbor – první schůze 3.10.
▪ ČAS sekce ARIP se bude účastnit výboru ČSARIM i nadále.
Předsedkyně bude v případě potřeby zastupována jiným členem
výboru.
Otázka uznávání zahraničních diplomů
▪ EDAIC – bude uznán jako atestace?
o Odpověď závisí na akreditační komisi – podnět pro doc.
Vymazala
o Prof. Cvachovec
− EDAIC by měl fungovat jako ekvivalent, ale je to
otázka financování ministerstva zdravotnictví
− Kvalifikace získaná v jedné zemi Evropské unie by
měla být uznávaná po celé Evropské unii
o Prof. Ševčík
− Jedná se o systémovou záležitost – tedy aby MZ
přistoupilo na to, že i evropské atestace v jiných
základních oborech budou v ČR uznávány
o MUDr. Mrozek
− Z pohledu české legislativy to není možné
Mladí anesteziologové
▪ Pozvánka na blog
MUDr. Mrozek

•

•
•
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•

▪ Mladí anesteziologové si konečně mohou zapsat kmen
Časopis AIM (Adamus)
▪ Výsledek hospodaření za rok 2017 – plus 60 tis. (rozdělen rovným
dílem do ČSARIM a ČSIM)
▪ Klesající trend inzerce
▪ NTO (ČLS JEP) – vznesl návrh na diskuzi ohledně změny
periodicity a ceny, návrhy do 12.10.
▪ Současná cena časopisu – 660 Kč za 6 čísel/rok, například cena
časopisu Česká gynekologie je vyšší a je zahrnuta v členském
příspěvku
▪ Prof. Černý – pokud by se časopis zakomponoval do členského
příspěvku, pak se musí navýšit
▪ Výbor odsouhlasil stávající podobu – 6 čísel za rok, stejná cena
▪ Časopis jako benefit členství ČSARIM
o MUDr. Klincová – mohlo by to přilákat více mladých
o Prof. Ševčík – vyšší zájem o členství
o Doc. Štourač – významný benefit pro členy
o Prof. Cvachovec – pokud se zvýší členský poplatek, měl by
se k tomu vztahovat i určitý benefit
▪ Prof. Adamus vznesl otázku formátu časopisu – zda by měl být
časopis pouze v online verzi či i v tištěné
▪ Prof. Černý navrhuje rozeslat dotazník, ve kterém by se každý
mohl vyjádřit o podobě časopisu, jeho ceně a přidružení ke
členskému poplatku

11. Přijetí nových členů
MUDr. Helena Paříková
MUDr. Michal Skribuckij
MUDr. Jan Bruthans
MUDr. Iveta Čechová
MUDr. Milan Jelínek
MUDr. Milan Hrobský
MUDr. Ivana Jurišinová
MUDr. Václav Vafek
MUDr. Tomáš Bárta
MUDr. Marek Vinkler
12. Termín příští schůze výboru - 31. 10. 2018 v 11:00
13. Odchod na společnou večeři – restaurace Kandelábr, Štětkova 18, Praha 4
Připravila: Lucie Tošovská
Věcnou správnost kontroloval/upravil: prof. MUDr. Pavel Ševčík, CSc.
Ke kontrole členům výboru zasláno dne: 23. 10. 2018
Finální zápis rozeslán členům výboru: 29. 10. 2018
Za umístění na webové stránky ČSARIM odpovídá: Lucie Tošovská
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