Schůze výboru ČSARIM
13. 12. 2016 od 11:00

Omluveni:
Výbor:
Revizní komise:
Hosté:

Mixa, Stern, Michálek, Horáček
Kasal, Pachl
Kupečková

1. Kontrola zápisu ze schůze 8. 11. 2016


Cvachovec upozornil, že je třeba do konce roku připravit editorial o proběhlém kongresu
ČSARIM do časopisu AIM. Editorial připraví Cvachovec (předseda organizačního výboru) a Černý
(předseda vědeckého výboru).



Černý navrhuje vytvořit speciální záložku na webových stránkách společnosti, kde budou lidé
moci vložit svoje náměty a podněty týkající se kongresu ČSARIM. Informace bude zahrnuta do
editorialu a Černý připraví záložku na webových stránkách ve spolupráci s Jurčekovou.

2. Uzavření XXIII. kongresu
2.1. předběžná finanční uzávěrka (Cvachovec)


Cvachovec informoval výbor o předběžném zisku kongresu, který činní 495 000 Kč. Finální
vyúčtování není prozatím k dispozici. Cvachovec navrhuje rozdělit následovně:
o

1/3 finančních prostředků na účet ČSARIM ČLS JEP

o

1/3 finančních prostředků na účet ČSARIM z.s.

o

1/3 finančních prostředků bude rozděleno mezi organizační a vědecký výbor (částky
budou rozděleny na základě rozhodnutí předsedů jednotlivého výboru).

2.2. editorial předsedů VV a OV (Černý, Cvachovec)


viz výše.

3. Materiál EUMS – EBA: periprocedurální sedace (Černý, Cvachovec)


Výbor podpořil materiál EUMS, Cvachovec zajistí po formální stránce.

4. Platforma CCTAN – informace (Černý)


Černý informoval členy výboru o projektu CCTAN.



Informace budou získávány na základě dostupných dat o různých aspektech
anesteziologické činnosti v ČR (outcome research). Černý zajistí informovanost členů
ČSARIM, přednostů a primářů, lékařských i nelékařských pracovníků anesteziologických
oddělení



Výbor podpoří platformu dostupnými prostředky.

5. Stav jednání ve věci kódů UZ výkonů (Balík) 

Balík informoval výbor o průběhu jednání



Kardiologická a radiologická společnost nesouhlasily se sdílením jejich kódu, nicméně
podpoří vytvoření nového kódu ve spolupráci s ČSARIM



Cílem je dosáhnout možnosti vykazovat volné ambulantní UZ kody i v rámci OD intenzivní
péče, proti tomu není námitek jiných společností. V souladu s požadavky ministerstva
vstoupit do jednání kultivující DRG systém s cílem zahrnout hodnocení UZ vyšetření do
vahových koeficientů.

6. Stav jednání ve věci ECMO (Balík)


Balík informoval výbor, že jednání s kardiologickou a kardiochirurgickou společností
pokračují
o

Materiál, primárně určený pro primární a komplexní kardiovaskulární centra bude
upraven tak, aby pomocí jednoho kódu bylo možné vykazovat ECLS
z kardiologických i plicních indikací

o

Oddělený kód pro dlouhodobou podporu, která se bude podávat na
specializovaných pracovištích.



Balík dále informoval výbor o novém kódu kardiochirurgů – implantace ECMO.



Dostál poznamenal, že se hlavním cílem jednání je vytvoření jednotného konceptu.

7. Výběr klinického konzultanta pro ÚZIS do pracovní skupiny pro nový DRG systém – návrhy a řešení
(Cvachovec)


Výbor navrhl Sterna jako konzultanta za obor AIM, který s nominací souhlasil.



Štourač již v uvedené pracovní skupině zastupuje FN Brno.

8. Záštita akcí (žádá Nalos)


Velké Žernoseky (24.-25.4. 2017)



Cadaver workshop regionální anestezie – LF Ostrava (19.-20.6. 2017)



Výbor uděluje záštitu výše uvedeným akcím.

9. Oznámení výsledku voleb výboru Sekce UZ metod – (Cvachovec, Balík)


Balík informoval výbor o průběhu voleb.
o

V prvním kole bylo nominováno celkem 10 osob, z nichž však pouze 4 byli řádnými
členy společnosti.

o

Do výboru byli v druhém kole zvoleni tři kandidáti s nejvyšším počtem hlasů:
Balík, Mach, Nalos

10. Různé (členové výboru)


Materiál Horáčka (EBA – Periprocedurální sedace) přílohou zápisu



Adamus informoval o možnost placené inzerce v časopise AIM. Pokud bude inzerce
procesována
o

přes ČLS JEP – 50% prostředků zůstane ČSARIM

o

přes nakladatelství – 100% prostředků zůstane ČSARIM

