Schůze výboru ČSARIM
28. 6. 2018 v 11:00
Lékařský dům, Sokolská 31, Praha 2
Omluveni (bez titulů): Drábková, Chytra, Kasal, Kozlík, Stern, Ševčík
Účast (bez titulů): Adamus, Balík, Bláha, Cvachovec, Černý, Dostál, Herold, Horáček, Klincová,
Michálek, Mixa, Nalos, Štourač, Šturma, Mrozek, Kamarádová, Somolová, Tošovská
1. Změna asociační manažerky – představení nové asociační manažerky Ing. Lucie Tošovská,
E.MA (mob.: +420 702 158 885, email: tosovska@associationhouse.cz)
2. Kontrola zápisu ze schůze 18. 4. 2018
• Doplnění – ocenění za rozvoj oboru:
▪ návrh na ocenění prim. MUDr. Hanuš Ettl (návrh podal Ševčík) - odsouhlaseno
• Upřesnění a otázky k bodům zápisu (Cvachovec)
▪ Zásady organizace vzdělávacího programu oboru Anesteziologie a intenzivní
medicíny na akreditovaných pracovištích
• text bude připraven během léta 2018 a bude předložen na výboru v září
2018
• je důležitá kooperace s právním oddělením České lékařské komory
• pracovní skupina zůstává beze změn
▪ schůzka na MZ k projektu ERAS se nekonala (ze strany MZ), je naplánována
na červenec 2018
▪ plenární zasedání na kongresu
• schůze by se měla konat jednou za dva roky
• na minulé výborové schůzi byl odsouhlasen návrh na pořádání zasedání
v rámci úvodního společenského programu
• návrh na změnu času zasedání z důvodu kolize programu neodsouhlaseno
• plenární zasedání se bude konat v průběhu společenského programu na
úvod kongresu
• veškeré informace ohledně činnosti Výboru ČSARIM během volebního
období 2015-2018 se budou prezentovat v newsletteru na konci roku
• v průběhu zasedání je potřeba připomenout členům význam voleb
3. Příprava Kongresu ČSARIM
• Zpráva o přípravách (rozpočet, financování, event. registrace a vystavovatelé –
Somolová)
▪ Renata Somolová informovala výbor o průběhu příprav kongresu (mapa,
sponzoring, počet účastníků)
▪ prozatímní počet registrovaných odpovídá počtu z minulých let
▪ návrh na prezentaci 25 let ČSARIM v průběhu kongresu
• nutné doložit historické materiály – úkol Sekce historie oboru
• možnost vyzvat členy v newsletteru ke sbírce materiálů

•

•

•

•

návrh na umístění těchto materiálů na webové stránky kongresu (i
ČSARIM)
Zpráva VV o přípravě programu (Černý)
▪ Černý referuje o odborné části kongresu
▪ workshopy
• připravují se
• otázka simulátorů – jeden simulátor zajištěn, druhý v jednání
• do dvou týdnů (12.7.2018) je nutné mít hotovou strukturu workshopů,
aby se agenda mohla publikovat (webové stránky)
▪ blok se zahraničními hosty se bude konat v menší místnosti z důvodu menší
návštěvnosti cizojazyčných přednášek
Zpráva OV (Horáček)
▪ návrhy žádostí o záštity (ministr, primátorka, rektor UK, prezident ČLK) –
připraví Cvachovec
▪ abstrakta
• nutné připomenout možnost zaslání do konce července (Černý a
Cvachovec)
▪ informovat děkany LF o volné účasti studentů - připraví Cvachovec
▪ příprava diplomů
• spolupráce s paní Baboučkovou zajištěna (Šturma)
• čestná členství má na starosti ČLS JEP
▪ večírek se bude konat v Plzeňské restauraci
• zdůrazněn význam účasti členů výborů na společenském večírku
Ocenění (Herold)
▪ Počtova cena
• nominovaní a vítěz (označen tučně)
o Horáček M. et al: (2/2017): Účinek noční směny/služby na
repolarizaci srdce u sester a lékařů (studie EQUINDOC); 21
b.; 6 nominací
o Herkel, T. (3/2017): Pneumonie spojené se zdravotní péčí u
pacientů v intenzivní péči – optimální nastavení iniciální
empirické antimikrobiální terapie: výsledky multicentrické
observační studie; 16 b.; 3 nominace
o Škulec, R. (3/2017): Epidemiologie mimonemocniční náhlé
zástavy oběhu v České republice – národní výsledky studie
EuReCa ONE; 16 b; 3 nominace
▪ Kalendova cena
• nominovaní a vítěz (označen tučně)
o Mixa et al: Dětská přednemocniční a urgentní péče
o Vymazal, T. et al: Doporučené postupy pro podávání anestezie
dětem a dospělým.
o Raudenská, J.: Pain: Management, Issues and Controversies.
▪ Keszlerova cena
• nominovaní a vítěz (označen tučně)
o Dostálová, V. et al: Effects of Hypertonic Saline and Sodium
Lactate on Cortical Cerebral Microcirculation and Brain
Tissue Oxygenation.
o Růžek, L. et al. increased microcirculatory heterogeneity in
patients with obstructive sleep apnea.
o Matloch, Z. el al: The Role of Inflammation in Epicardial
Adipose Tissue in Heart Diseases.

▪

•

o Reimer, P. et al: Role of heart-rate variability in preoperative
assessment of physiological reserves in patients undergoing
major abdominal surgery.
Dvořáčkova cena
• nominovaní a vítěz (označen tučně)
o Dostálová, V. el al: Effects of Hypertonic Saline and Sodium
Lactate on Cortical Cerebral Microcirculation and Brain
Tissue Oxygenation.
o Kosinová, M. et al: Rocuronium versus suxamethonium for
rapid sequence induction of general anaesthesia for
caesarean section: influence on neonatal outcomes.
o Reimer, P. et al: Role of heart-rate variability in preoperative
assessment of physiological reserves in patients undergoing
major abdominal surgery.

Různé (Cvachovec)
▪ Nutné více zdůraznit význam tvorby abstrakt, které se mohou otisknout –
finanční odměna
• v podmínkách tvorby abstrakt je stanoveno, že v případě schválené
publikace autor dostane dalších 10 000,- Kč

4. Žádost o podporu – 11. vyd. Larsen: Anaesthesie (Grada, Dr. Lomíček) (Cvachovec)
• firma Grada by chtěla vydat publikaci Larsen: Anaesthesie
• výbor souhlasí s vydáním
5. Odborné protokoly pro NLP – Prevence ventilátorové pneumonie (Kupečková,
Cvachovec)
• spolupráce na tvorbě protokolů pro nelékařské zdravotní pracovníky
• odborná spolupráce s Renatou Zoubkovou
• spolupráci s ČSARIM zajistí – doc. Dostál
6. Záštity (Cvachovec)
• Simulační kurzy Aeskulap Akademie (Stern)
▪ odsouhlaseno
• Střešovický transfúzní den
▪ mnoho zahraničních přednášejících
▪ odsouhlaseno
• 27. Hoderův den – 1. 11. 2018 Hotel Amarilis Praha
▪ zařadit do kalendáře
▪ odsouhlaseno
• připraví se dopis členům ohledně termínů a bližších informací (vložit i do newsletteru)
7. ISOREA study (Cvachovec) – určení osoby za ČSARIM
• Mezinárodní přehled o struktuře a organizaci jednotky intenzivní péče (International
Survey of the Structure and Organization of the Intensive Care Unit)
• koordinátor doc. Jan Beneš (ČSIM)
• výbor odsouhlasil partnera za ČSARIM - doc. Štourač
• adresář primářů ve spolupráci s Guarantem
8. Spolupráce s KLPK ČLS JEP (Cvachovec)

•
•
•

Léková politika a kategorizace
doposud zástupci za ČSARIM doc. Hess a prim. Šturma
výbor odsouhlasil jejich pokračování (nutné získat jejich souhlas)

9. Kongres ESTES (Cvachovec, Drábková)
• prof. Wendsche (traumachirurgie Brno) se obrátil na ČSARIM, zda by se mohli aktivně
zúčastnit ESTES kongresu v Praze roku 2019
• prof. Cvachovec požádal o bližší informace
10. Různé (členové výboru)
• ESA teach the teachers course) - žádost o podporu nominace pro Dr. Ondřej Pašek
(KAPIM ÚL) (Černý)
▪ možnost nominace až 4 osob (nutná aktivní finanční účast nominovaných)
• do konce července členové výboru zašlou návrhy dalších možných
nominací (na adresu prof. Černého)
▪ výbor odsouhlasil nominaci Dr. Paška
• Zápis z ESA guidelines meeting – (Černý)
• Informace o přípravě VP oboru AIM – referuje Černý
• Plánování schůzky s ministrem zdravotnictví a dalšími zástupci
▪ 2 – 3 témata (vzdělávání, uznávání evropských diplomů a hodnocení kvality
spolupráce)
▪ před schůzkou oslovit členy výboru, která témata by se měla projednat
• Časopis (Adamus)
▪ časopis se pohybuje kolem 900 výtisků / číslo
▪ zisk z předplatného 450 000,- Kč; z inzerce 250 000,- Kč; náklady 650 000,Kč
▪ nutná propagace možnosti stát se předplatitelem i pro nečleny ČSARIM
▪ řešení otázky inzerce v časopise
• problematická spolupráce s MF
• výbor odsouhlasil spolupráci s jinou agenturou (blíže neuvedeno)
• inzerce mimo MF není v rozporu se smlouvou
• Finance (Mixa)
▪ ČLS JEP: 847 112,- Kč
▪ Guarant účet: 842 116,26,- Kč
▪ cestovní doklady se již budou proplácet přes ČLS JEP
• Na webových stránkách ČLS JEP jsou formuláře volně ke stažení – viz
odkaz; vyplněné formuláře zaslat doc. Mixovi
• Webové stránky ČSARIM (Cvachovec)
▪ návrh na zlepšení webových stránek
▪ návrh na založení speciální záložky „volby“
• podzáložky „harmonogram“ a „kandidáti“
▪ návrh na založení speciální záložky „historie“ (uplynulé akce) – na starosti
sekce historie oboru
▪ informovat členy o novinkách na webu
• Mladí anesteziologové (Klincová)
▪ návrh na bezplatný vstup na kongres ČSARIM pro lékaře a sestry ve věku 25
let v rámci oslav 25. výročí ČSARIM
▪ odsouhlaseno s podmínkou nutné prezentace této možnosti jako pozvánka do
společnosti, s případnou registrací v průběhu kongresu

•

Možnosti inzerce (Tošovská)
▪ Nemocnice Neratovice by chtěla inzerovat volná místa na webových stránkách
ČSARIM
• výbor odsouhlasil možnost inzerce dle stanovených podmínek
▪ výbor stanovil podmínky možné inzerce – plošně pro webové stránky +
newsletter a časopis (zvlášť)
• 20 000,- Kč po dobu 6 měsíců
• Další
▪ prim. Herold se omlouvá z další výborové schůze, která se bude konat 5. 9.
2018 v Guarant International
▪ prof. Adamus informuje výbor o volné pozici šéfredaktora časopisu
The European Journal of Anaesthesiology
11. Výbor ČSARIM schvaluje Doporučený postup Péče o dárce orgánů (hlasování proběhlo
per rollam)
12. Příprava voleb: schválení harmonogramu (připravil za volební komisi Šturma)
▪ změna názvu I. kolo voleb na „příprava kandidatur“
▪ volební kampaň
• ověřování emailových adres členů ČSARIM
• odsouhlaseno připojení CV jednotlivých kandidátů
• návrh na možnost sebeprezentace ve formě krátkých motivačních
dopisů na webu ČSARIM
• diskuze ohledně časového harmonogramu
▪ harmonogram ponechán v původní podobě
13. Schválení nových členů
▪ MUDr. Esther Cheng
▪ MUDr. Hana Ševčíková, Ph.D.
▪ MUDr. Moses Kwesonsa
▪ MUDr. Ing. Lukáš Vobořil
▪ doc. MUDr. Miroslav Solař, Ph.D.
▪ MUDr. Eva Klabusayová
▪ MDDr. Jan Petřík
14. Schválení snížení členského příspěvku
▪ MUDr. Anna Kšírová

Připravila: Lucie Tošovská
Věcnou správnost kontroloval/upravil: Ivan Herold
Ke kontrole členům výboru zasláno dne: 29. 6. 2018
Finální zápis rozeslán členům výboru: 9. 7. 2018
Za umístění na webové stránky ČSARIM odpovídá: Lucie Tošovská

