Schůze výboru ČSARIM
29. 3. 2017 od 11:00
1) Kontrola zápisu z minulé schůze
•

Nutnost aktualizovat všechny záložky webových stránek – odpovědnost
Jurčeková/Michálek.

•

Diskuze o zrušení sekce intenzivní medicíny pod ČSARIM.
Výbor odsouhlasil zrušení sekce intenzivní medicíny.

•

Vznik sekce mladých anesteziologů – výbor by rád aktivitu podpořil, ale
prozatím nebyl projeven zájem ze stran mladých anesteziologů.

2) Příprava XXIV. kongresu ČSARIM, Brno, 7. – 9. 9. 2017
Diskuze ohledně změny formátu kongresu (termín nezasahující do soboty)
– otázka bude součástí ankety v rámci vyhodnocení kongresu 2017.
a) Základní rámec kongresu je připraven (viz. příloha 1)
b) Výzva členům ČSARIM – opakovaná žádost prostřednictvím mailingu na
návrhy méně známých přednášejících
c) Zahraniční řečníci
•

Hans Knape, George Silvay, Zsolt Molnár

•

Výbor byl vyzván, aby předal své návrhy Černému.

d) Mobilní aplikace kongresu – update? (hlasování/hodnocení…)
e) Zpráva organizačního výboru (Cvachovec, Tesaříková, ev. Štourač)
f) Zpráva vědeckého výboru (Černý)
•

Dále k řešení zahraniční hosté, slavnostní přednášky (Lemonova  Málek,
osobnost oboru?)

•

Vyznamenání: čestná uznání a členství, Opitzova medaile, čestná medaile
ČLS JEP (Táborská)

Výbor předloží návrhy na příštím výboru 3.5.2017.

3) Nenaplněné priority oboru, KCC Pankrác, 30. 3. 10:00 – 15:00
(Cvachovec, Adamus, Černý)
•

Byli osloveni všichni vedoucí pracovníci a primáři a následně byla
oslovena celá členská základna ČSARIM.

•

Celkový počet účastníků je 30.

a) dozor/dohled
•

Problematika změny zákona č. 95/2004 Sb.

•

Výbor připraví stanovisko k danému zákonu.

b) NMBA monitorace
•

základní teze ČSARIM – doporučujeme přístrojovou monitoraci NMB při
použití NMBA (analogie UK – příloha 2).

•

Diskuze ohledně Doporučeného postupu (DP) – potřeba vydat speciální
DP nebo aktualizovat DP ČSARIM pro zásady bezpečné anesteziologické
péče, který by zahrnoval i NMBA monitoraci, jako to má UK? (příloha 3).

4) Návrh stanoviska výboru k dohled/dozor
•

viz výše 3 a).

5) Akreditační a atestační komise – Cvachovec, Výbor
•

Předloženy návrh na členy akreditační komise a atestační komise, termín
pro podání na MZ je 31.3.2017. Výbor s návrhy souhlasil.

6) Forma podpory setkání B.S.O.A. 2. - 3. 11. 2017
•

Výbor podpořil propagaci setkání B.S.O.A (webové stránky, mailing, …).

•

V případě aktivní účasti člena ČSARIM na symposiu mu bude společností
uhrazeno 50 % registračního poplatku.

7) Stanovisko ČSIM k novým kritériím sepse - Černý
•

Výbor podpořil stanovisko ČSIM. Jurčeková vloží stanovisko na webové
stránky.

8) Podpora stanoviska WFSA – Cvachovec
•

Výbor podpořil stanovisko.

9) Záštita – Hirschův den, Olomouc 12. - 13. 4. 2017
•

Výbor udělil záštitu výše zmíněné akce.

10) Delegace na kongres SSAIM 18. - 20. 5. 2017, Jasná: návrh – delegace
•

Výbor ČSARIM bude reprezentovat Cvachovec, Michálek, Štourač,
Dostál.

•

Ostatním zájemcům výboru budou uhrazeny náklady spojené s účastí na
kongrese.

11) Různé
•

Herold připomenul, že se blíží termín pro podání návrhů na Počtovu cenu.

•

Adamus informoval o proběhlých atestacích – z 89 přihlášených uspělo 81

•

Adamus informoval o nových pokynech pro autory příspěvků do časopisu
AIM. Dále byl předseda ČSIM prof. Šrámek přizván do redakční rady
časopisu.

•

Černý - Informace o projektech Czech Clinical Trials and Audit Network
na rok 2017
o national survey - vedení low flow anestezie
o national survey - používání koloidů v anestezii a intenzivní péči
o Czech Anesthesia Day II - 20.9.2017

•

Černý - návrh na vytvoření webové platformy pro národní "audity" typu
Czech Anesthesia Day na webu ČSARIM (trvalá záložka)

•

Černý - Doporučený postup (DP) ČSARIM pro bezpečné podávání farmak
- výbor preferuje normu ISO, zkratky názvů - pokud na pracovišti již
nejsou zavedeny jako součást nějakého řízeného dokumentu, tak jejich
zavádění není doporučováno, bude předloženo na příštím jednání výboru

•

Černý - DP ČSARIM zásady bezpečné anesteziologické péče - aktualizace,
rozšíření o teplotu a monitorování NMBA, modifikace u ETCO2, bude
předloženo na příštím jednání výboru

12) Přijetí nových členů níže a schválení snížení členského poplatku Štěpánce Bízové.
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13) Příští schůze výboru ČSARIM – 3.5.2017 (středa) ve 13 hod.

