Schůze výboru ČSARIM
6. 9. 2016

Omluveni:
MUDr. Dostál, doc. Kasal, prof. Pachl, MUDr. Štourač
1. Kontrola zápisu z minulé schůze


Zápis byl schválen



Další výbor ČSARIM se bude konat ve středu 5. 10. 2016 od 17:00 (den před zahájením
kongresu) a následovat bude společná večeře – zajistí Jurčeková

2. Příprava XXIII. kongresu ČSARIM
a) zahájení:
Požadavek pořadatele na ukončení slavnostního zahájení ve12:00 hodin tak, aby se
nekrylo se satelitními sympózii.

I.

uvítání (záštity a radní osobně)
Prof. Cvachovec informoval, že byly uděleny záštity od ministra zdravotnictví MUDr.
Svatopluka Němečka, MBA, rektora Univerzity Karlovy prof. MUDr. Tomáše Zimy, DrSc.,
MBA a primátorky hlavního města Prahy Adriany Krnáčové.

V předsednictvu na slavnostním zahájení bude 5 osob – prof. Cvachovec, prof. Černý,
prof. Ševčík, prim. Herold, Ing. Radek Lacko

II.

ocenění publikací – Herold, Ševčík, Cvachovec
Počtova cena – bylo přihlášeno celkem 15 prací. Vítězem se stala Kateřina Dostálová:
Sledování bolesti v krku po zavedení laryngeální masky.

Kalendova cena – byla přihlášena pouze jedna publikace a to SEPSE od Miroslava Průši
a kol..

Keszlerova cena - bylo přihlášeno celkem 11 prací. Vítězem se stal Anatolij Truhlář a
kol.: European Resuscitation Council Guidelines for Resuscitation 2015.

Dvořáčkova cena – bylo přihlášeno celkem 12 prací. Vítězem se stal Martin Balík:
Perioperative cardiac care of the high risk non-cardiac patient.

U předání cen bude prim. Herold, prof. Ševčík a prof. Cvachovec. Jurčeková informuje
oceněné, zajistí prezentaci, diplomy a květiny pro oceněné.

III.

Křest 3 knih: Hess, Vymazal/Michálek – dtto, Málek
Všechny knihy budou pokřtěny najednou. Jurčeková zajistí prezentaci a šampaňské.

IV.

ocenění členů – čestná uznání, čestná členství, medaile CO – Cvachovec, Černý, Ševčík
Ing. Lenka Šplíchalová – poděkování za dosavadní práci a předání kytice – zajistí
Jurčeková.

Čestná uznání ČSARIM – MUDr. Jurenka, doc. Stříteský, doc. Michálek, doc. Mixa.
Ocenění byli požádáni o zaslání „neoficiální“ fotografii, která bude promítnuta na
slavnostním zahájení. Jurčeková pro oceněné zajistí diplomy v deskách a těžítka
společnosti.

Čestná členství ČSARIM – Hess, Koch (Německo), Gelb (USA)
Jurčeková vyzvedne diplomy na ČLS JEP a zajistí pro oceněné květiny. Pokud nebudou
ocenění na slavnostním zahájení, budou jim diplomy předány před jejich přednáškou.

Medaile CO – Herold.
Medaile je připravena a Jurčeková zajistí diplom.

V.

Volná sdělení
Vyhlášení soutěže o nejlepší volné lékařské sdělení. Odměna ve výši 10 000 Kč byla
výborem odsouhlasena.

VI.

Provozní sdělení
Informace o placené společenské večeři v pátek 7. 9. 2016 v Obecním domě.

VII.

Lemonova přednáška – Rusínová (max. 20 minut).

b) zpráva VV – Černý

c) zpráva OV – Cvachovec, prezentace Somolové


K 6. 9.2 016 bylo registrováno 684 účastníků



41 partnerů kongresu a vystavovatelů



Mobilní aplikace – prof. Černý/Jurčeková připraví slide s informacemi, který bude
promítnut v průběhu slavnostního zahájení a v sálech



Slavnostní večeře výboru se zvanými řečníky bude ve čtvrtek 6. 10. 2016 –
Somolová/Jurčeková zajistí možnosti



Přenos zahájení do vedlejšího sálu – výbor se shodl, že slavnostní zahájení bude
přenášeno



Tisková konference – bude probíhat v restauraci Benada a Jurčeková zjistí časové
možnosti



Společenský večer – v současnosti je přihlášeno 161 osob (minimální konzumace pro
300 osob). Výbor doporučuje propagovat společenský večer prostřednictvím mailingu.
Členové výboru ČSARIM si společenský večer bude hradit sami.



Posterová sekce – prof. Černý zajistí hodnotitele posterů a termín pro hodnocení.
Postery budou k dispozici po celou dobu kongresu. Jurčeková/Somolová zajistí
elektronickou podobu posterů. Somolová vyzve autory, aby dodali podklady pro
elektronikou prezentaci posterů. Vedle elektronických posterů bude tabule
s vytištěnými postery A4, která umožní rychlý přehled.



Zóna setkávání – výstava fotografií prof. Ševčíka. Prof. Ševčík dodá Somolové název,
která zajistí termín pro „vernisáž“.



MUDr. Horáček navrhl věnovat kongres památce 170 let anestezie – připravit slide do
smyček a prof. Cvachovec upraví úvodní slovo ve finálním programu.

d) Kongres 2017


Brno výstaviště – termín konání bude upřesněn korespondenčně do 18. 9. 2016.

3. Situace v časopise AIM – Adamus


Pro rok 2016 jsou čísla naplněna, anonce akcí v předstihu



Požadavek na publikaci původních prací



Nové pokyny pro autory – zveřejnění na webových stránkách prolekare.cz, csarim.cz a
csim.cz a.



V řešení je možnost afiliace k sekcím ČSARIM. Pokud sekce bude chtít vydat
stanovisko/doporučení, je třeba, aby bylo postoupeno schválením výboru ČSARIM

4. Vznik Národního plánu optimalizace perioperační péče (podpora aktivity ERAS) – Černý


Metodický pokyn ministerstva



Výkony vázány na kvalitu poskytované péče – bonifikace zařízení respektující
doporučení ERAS



Výbor aktivitu podporuje

5. Národní registr anesteziologické péče – Černý


Jednání z ÚZIS ohledně registru anesteziologické péče – data jsou k dispozici a měla by
být generována prostřednictvím výkaznického systém



Výbor aktivitu podporuje

6. Úhrada používání UZ technik – Balík


Došlo ke shodě mezi naší UZ sekcí a reprezentanty Kardiologické a Radiologické
společnosti v potřebě etablovat UZ na intenzivní péči ve formě vykazování kódů
pojišťovacímu systému. Další jednání proběhnou 22. 9. 2016 na MZCR.

7. Doporučený postup
a) bezpečné značení a podávání farmak během anesteziologické péče (Černý, Michálek, Štourač)


Doporučení výboru – štítkování jako preferovaná varianta



Konečné stanovisko bude předloženo na příštím výboru společnosti



Prof. Černý přizval do pracovní skupiny asociaci sester

b) firemní prezentace (IDSYS – Kleinová)

8. Stanovisko ČSIM k tekutinové léčbě hospitalizovaných pacientů – podpora ČSARIM


Výbor vyslovil podporu dokumentu

9. Různé – členové výboru


Doc. Balík informoval o blížících se volbách do ultrazvukové sekce



Doc. Mixa informoval o blížícím se kongresu dětské anestezie na Slovensku – následující
ročník se bude konat v Praze a výbor bude požádán o záštitu – bude zařazeno téma
přednemocniční a urgentní nemocniční péče o dětského pacienta



Doc. Mixa požádal výbor o podporu s vypracováním doporučeného postupu – Office
based dětskou anestezii



Výbor se připojí k žádosti SIAARTI (Italská anesteziologická společnost)



Prof. Cvachovec informoval o proběhnutém 16. Světového kongresu v Hong Kongu, kde
byla Praha představena jako následující místo konání 17. Světového kongresu



Sekce ARIP při ČAS navázala úzkou spolupráci s ČSARIM. Mgr. Ivana Kupečková, MBA
předsedkyně sekce ARIP se bude účastnit jako host na zasedáních výboru ČSARIM.
ČAS sekce ARIP bude zaštitovat dle dohody odborný program sesterských sekcí na
kongresech ČSARIM a spolupracovat na přípravě témat společných bloků lékařů a
sester. Dále bude spolupracovat na tvorbě odborných dokumentů, jako jsou
doporučené postupy, protokoly péče a jiné.



Výbor schválil žádosti o členství níže.

Jméno

Pracoviště

MUDr. Salačová Monika
MUDr. Sochovská Markéta
MUDr. Schütznerová Lucie
MUDr. Et Mgr. Jíra Miroslav, Ph.D.
Říha Ondřej
MUDr. Wetcke Pavel
MUDr. Papežíková Iveta
MUDr. Přibyl Petr
MUDr. Fundová Veronika
MUDr. Fedurčák Pavol
MUDr. Moravcová Petra
MUDr. Brožek Marek
Mgr. Kalabusová Jana
MUDr. Korchová Eva
MUDr. Molnár Tibor

Oblastní nemocnice Kolín a.s.
NEMOS Sokolov
VFN Motol
KARIM FN Brno Bohnice
IKEM
Nemocniční Tanvald
Smn a.s. Nemocnice Přerov
Urg. Příjem Fakultní nemocnice
KARIM VFN
Nemocnice Na Bulovce
ARO, Nemocnice České Budějovice, a.s.
Stomatologické centrum Měchurka
Fakultní nemocnice Olomouc
Nemocnice Na Bulovce
NOU Klenova 1

