Zápis z jednání výboru ČSARIM
18.4. 2018
Omluveni (bez titulů) : Cvachovec, Dostál, Drábková, Michálek
1) Nová asociační manažerka ČSARIM - představení nové manažerky - Ing. Tereza
Kasková, 737 717 123, kaskova@associationhouse.cz
2) Kongres ČSARIM
• zpráva OV
w změna místa – kongres bude v kongresovém centru Praha
w stránka kongresu i pro abstrakta je v provozu, registrace zahájena.
w diskuze nad místem společenského nejspíše v Plzeňské restauraci
w diskuze jak zdůraznit že jde o 25. kongres – větší prezentace,
možnost výstavy dosavadních kongresů k výročí 25 let, trička
účastníkům apod. kalkulaci připraví OV a Guarant.
• zpráva VV
w příprava probíhá dle plánu
w do května program bude hotov
• jiné
w výkonný prezident Cvachovec
w čestná prezidentka Drábková
w Opitzova medaile
1. Daniel Nalos
2. Milan Adamus
w čestná členství ČSARIM
1. Jelka Vrastyáková
2. Pavel Kozlík
w Ocenění za rozvoj oboru - návrhy - Bláha, Balík, Mach, Málek odsouhlaseno
3) ESA - National Village - informace o stavu CPD v ČR
• systém CPD nemáme, bude třeba ho okomentovat - Černý a Cvachovec
udělají základ posteru
• návrh zařadit/diskutovat danou problematiku na kongresu ČSARIM odsouhlaseno
4) Časopis Anesteziologie a intenzivní medicína
• Nespokojenost s redakční prací MF, aktuální stav a související problémy,
referuje Adamus
• redaktorka MF přesunuta na jinou práci, je za ní zástup
• financování časopisu – člověk z MF, který dělal financování podal výpověď vzniká otázka jak časopis financovat
• návrh online verze časopisu – ušetření nákladů - 50 000 Kč na jedno číslo,
7 000 na distribuci, ostatní náklady by zůstaly, nekleslo by na nulu
• prof. Adamus na příštím výboru přednese počet předplatitelů
• potřeba sehnat inzerci na 6 čísel (160 – 200 000 Kč?)
• nevýhodná smlouva s MF - při sehnání sponzorů si MF nárokuje 50%
z částky

•
•
•

v květnu bude schůzka zástupců časopisu s MF – pokud se spolupráce
nezlepší, ukončí se
návrh, že by byl časopis pro členy v rámci členského poplatku zdarma znamenalo by navýšení poplatku
V diskuzi otevření otázek - online verze, součást členství ČSARIM apod,
problematika časopisu bude zařazena do agendy příštího jednání výboru.

5) Projekt ČSARIM a plátci péče
• Černý a Horáček referují o projektu s cílem získat údaje o vztahu anestezie a
demence s využitím dat od plátců péče. Zájemci o účast v pracovní skupině
vítáni, kontaktujte Horáčka nebo Černého.
6) Zásady organizace vzdělávacího programu oboru Anesteziologie a intenzivní
medicína na akreditovaných pracovištích - společný dokument ČSARIM, ČLK a AK
AIM
• navazuje na diskuzi Priority oboru
• zájemci o práci na dokumentu z členů výboru vítáni – kontaktujte Černého
7) DP Péče o dárce – komentář/zohlednění připomínek (Kieslichová)
• výjimkou změny formulace pro zavedení centrálního žilního katetru bude
"navrhujeme zvážit" místo "doporučujeme") jde o stylistické úpravy a
doplnění poznámek k dětským dárcům, poté bude předložen dokument znovu
8) ERAS projekt
• MZ schválen pilotní projekt od 2019, klíčový problém projektu bude nalezení
"robustního" indikátoru výsledků péče z údajů vykazovaných plátcům péče.
• návrhy indikátorů zasílat Černému
• schůzka k projektu na MZ během května (Černý, Cvachovec, Stříteský)
9) Informovaný souhlas
• poptávka členů ČSARIM/pracovišť ARO po pozičním dokumentu ČSARIM
k problematice IS v našem oboru
• odsouhlasen vznik stanoviska výboru ČSARIM k této věci
• pracovní skupina byla již ustanovena dříve (Šturma, Štourač, Černá
Pařízková, Černý), nutno přizvat právní experty
10) Podnět/návrh k zesílení pozice oboru a jeho činnosti, formát iniciativ ČSARIM
směrem k veřejnosti a dalších stakeholders.
• Referuje Černý, cílem je zvýšení povědomí veřejnosti o oboru a jeho
významu, věcný záměr dlouhodobé strategie odsouhlasen. Další diskuze již
ke konkrétním návrhům, návrhy členů výboru vítány. Černý navrhuje jako
téma "Chráníme váš mozek během operace/anestezie. Na první jednání
výboru po prázdninách Černý připraví rámcový návrh kampaně.
11) Záštita CSARIM pro akutne.cz 2019
• odsouhlaseno
12) Různé
• Plenární zasedání na kongresu
w Návrh, aby se na kongresu konalo plenární zasedání – informovat, co
se udělalo/neudělalo, co chceme dělat. Zasedání by mohlo být
součástí úvodního společenského programu. Odsouhlaseno.
• Prezentace Horáčka - Užití HES

•

•

•

w Výbor neshledal důvod měnit své stanovisko z roku 2013, souhlasí s
indikací HES podle rozhodnutí Evropské komise z 19.12.2013 a
považuje ho nadále za potřebný přípravek, který by měl být k
dispozici.
w Černý připraví návrh stanoviska za ČSARIM, reflektující průběh
diskuze a rozešle členům výboru.
Newsletter
w 4 čísla/rok, poslední newsletter vydán v únoru
w další newsletter by měl být vydán v květnu/červnu - příspěvky do
newsletteru zasílat Horáčkovi a Dostálovi
Volby
w stanoveno, že výsledky voleb budou do 14.12.2018
w komise Šturma + Kozlík, Dvořák s Kaskovou připraví harmonogram
voleb
Výbor ČSARIM schválil návrh přihlásit odbornou publikaci kolektivu
autorů V.Mixa, P.Heinige a V.Vobruba Dětská přenemocniční a urgentní
péče (Mladá Fronta 2017) do soutěže o cenu ĆLS EP za rok 2017 (vědecká
publikace, která významným způsobem ovlivňuje zdravotní péči a přenáší
vědecké poznatky do lékařské praxe). Knižní publikace byla na výboru
presentována na minulé schůzi a odbornou veřejností je velmi kladně
hodnocena. Schváleno per rollam (Balík, Michálek,Adamus, Ševčík,
Śtourač, Černý, Horáček, Cvachovec, Chytra , Drábková, Herold.

13) Schválení nových členů:
• MUDr. Ansell Lammert
• MUDr. Klára Pešková
• MUDr. Jan Horejsek
• Mgr. Barbora Tomšů
• MUDr. Elena Jurisová
• MUDr. Marie Dolejšková
• MUDr. Pavel Kettner
• MUDr. Lukáš Růžek
• MUDr. Jana Elišková
• MUDr. Vojtěch Matek
• MUDr. Michaela Rysková
Připravila: Kasková
Věcnou správnost kontroloval/upravil: Černý
Ke kontrole členům výboru zasláno dne: 27.4.
Finální zápis rozeslán členům výboru: 1.5.2018
Za umístění zápisu na web ČSARIM odpovídá: Kasková

