Schůze výboru ČSARIM
26. 1.2017 od 11:00

Omluveni: Adamus, Bláha, Kupečková, Stern
1. Kontrola zápisu ze schůze 13. 12. 2016
•
•
•

Editorial do časopisu AIM byl připraven a bude publikován v prvním čísle 2017
Anketa na webových stránkách www.csarim.cz ohledně kongresu bude připravena ve
spolupráci Černý/Jurčeková
Projet CCTAN byl podpořen finančně výborem ČSARIM

2. Vyúčtování XXIII. kongresu ČSARIM, Praha
•

•

Zisk z kongresu XXX bude rozdělen v poměru
o 1/3 ČSARIM z.s.
o 1/3 ČSARIM ČLS JEP
o 1/3 odměna vědeckému a organizačnímu výboru
O rozdělení rozhoduje předseda daného výboru
¾ vědecký výbor, ¼ organizační výbor – z toho 1/3 předsedovi
Jurčeková zajistí převod peněz na ČSARIM ČLS JEP a zajistí proplacení odměn

Finance ČSARIM
•
•

Zůstatek na účtu ČSARIM ČLS JEP 496 998 Kč
Zůstatek na účtu ČSARIM z.s. 1 052 530, 31 Kč

Časopis AIM
•
•

Za rok 2016 generoval přebytek ve výši 86 906 Kč
V současnosti je přebytek kvalitních příspěvků do dalších čísel

3. Příprava XXIV. kongresu ČSARIM, Brno
3.1. Zpráva OV – záštity: osloveni hejtman, primátor, děkan LF, ředitelé obou FN, ředitel MOÚ;
záštitu přislíbil hejtman (Cvachovec, Štourač)
3.2. Zpráva VV
•
•

VV je ustanoven ve složení Černý (předseda), Beneš, Cvachovec, Dostál, Duška, Horáček,
Kupečková, Mach, Říha, Sklienka, Škulec, Štourač
K dispozici je harmonogram 6 sálů včetně časových slotů

•
•

•
•

Výbor stanovil deadline pro zaslání původních prací na 30.5.2017
VV ujasní následující
o Spolupráci s nelékařskými pracovníky
o Deadline pro volná sdělení (nejlepší sdělení budou sdělena orálně, ostatní budou zařazena
do posterové sekce)
o Vhodný termín pro ultrazvukový kurz
Ševčík navrhuje zahrnout do programu humanitární péči, následnou intenzivní péči, případně
historii anesteziologie, Michálek navrhuje neurosvalovou relaxaci
Herold ve spolupráci s Jurčekovou vyhlásí ceny pro nejlepší práce (termín pro přihlášení prací
31.5.2017).

4. Nenaplněné priority oboru – termín březen/duben
4.1. Termín:
•
•

Lékařský dům ČLS JEP nemá volné termíny, z tohoto důvodu se budou konat Nenaplněné
priority v Kongresovém Centru City (KCC) na Pankráci – zajistí Jurčeková
Jurčeková zjistí možné volné termíny na přelomu března/dubna a bude dořešeno
korespondenčně

4.2. Náplň:
•

Výbor stanovil dvě témata setkání
o Monitorování nervosvalové blokády – inkorporace do standardů ČSARIM? (Černý,
Štourač, Herold, Adamus)
Téma bude součástí široké kampaně věnující se dané problematice
▪ Editorial v AIM
▪ Diskuze v rámci setkání Nenaplněné priority
▪ Jedno z témat kongresu ČSARIM
▪ Následné zpracování doporučení/standardu (do konce funkčního období ČSARIM)
o Novela 95/2004– dozor/dohled (Mrozek, Černý, Cvachovec, Herold)
o Diskuze

5. Zpráva o aktivitě OCTAN (Štourač, Černý – zasláno písemně)
•

Přílohou zápisu

6. Záštity
6.1. 7. Kongres AIM: za mimořádných podmínek, ÚVN, 12.-13.10.2017
6.2. Aktivity Aeskulap Akademie – simulace B. Braun Dialog
6.3. Akutně.cz, Brno, 17.11.2018
•
•

Výše uvedeným akcím byly výborem uděleny záštity.
Cvachovec navrhnul, že výbor všem konferencím Akutně.cz uděluje záštitu. Výbor souhlasil.

7. Doporučení pro řešení ŽOK
•
•

Balík poukázal na některé nedokonalosti dokumentu, který by měl odrážet reálné možnosti ČR.
Výbor dokument po diskusi podpořil v předložené formě.

8. Metody mimotělní plicní podpory a související problematika (ref. Dostál)
•
•
•

•

7.2.2017 se sejde pracovní skupina
Proplácení kódu - sdílení kódu s kardiochirurgy.
3 úrovně center (ECMO – na komplexních kardiovaskulárních centrech/pracovištích).
o transplantace
o krátkodobá podpora oběhu
o dlouho a středně dlouhá podpora
Ševčík poukazuje na to, že problematika plicní (v-v ECMO) se v dokumentu poněkud vytrácí.
Venovenózní ECMO je nutno koncentrovat na specializovaná pracoviště – několik center v ČR. Je
zapotřebí přistupovat k plicnímu selhání vyžadujícímu nasazení v-v ECMO jako k vzácnému
onemocnění – v celé ČR v řádu desítek případů ročně.

9. Příprava WCA 2020 (ref. Cvachovec)
•
•
•
•
•

Cvachovec a Černý absolvovali první jednání – snaha získat data z předchozího kongresu, který se
konal v Hong Kongu
Vědecký výbor bude stanoven předběžně do konce února
Každý track bude mít zástupce 2 (národní a mezinárodní 1:1)
Kongres ČSARIM by v roce 2020 měl být součástí WCA
Michálek navrhl zjistit možnosti finanční podpory od města Praha

10. Nové webové stránky ČSARIM
•
•
•

Jurčeková prezentovala podobu nových webových stránek (úspora, responzivita...)
Výbor s novou podobou stránek souhlasí
Za odbornou stránku bude zodpovědný Michálek, za realizaci Jurčeková

11. Různé (členové výboru)
•

•
•

Možnost vzniku sekce mladých anesteziologů
o Potřeba, aby iniciativa byla vyvolána mladými lékaři
o Výbor návrh podpořil
ESA examination committee
o Výbor tuto aktivitu podpořil.
Nalos – navrhuje společný česko-slovenský kongres na téma regionální anestezie v r. 2018 ve
spolupráci se SSAIM.
o Výbor tuto aktivitu podpořil

12. Schválení nových členů (Leštiansky, Kubínek, Filipová, Peřina, Klepšová)

