Zápis ze schůzky výboru Sekce porodnické anestezie a analgezie ČSARIM
Termín: 11. 2. 2015
Místo: KARIM VFN
Pozvaní: dr. Bláha, dr. Klozová, dr. Nosková, dr. Seidlová, dr. Štourač
Přítomní: dr. Bláha (předseda), dr. Klozová, dr. Nosková, dr. Štourač (místopředseda)
Omluveni: dr. Seidlová
Zapsal: dr. Štourač
Schválil: dr. Bláha
Program schůzky
1.

OBAAMA-INT

2.

Zpráva z výboru ČSARIM

3.

Články do odborných periodik v dalším období

4.

Guidelines SPAA

5.

Studie ESA

6.

Různé

7.

Noví členové SPAA ČSARIM

Zápis ze schůzky
1. OBAAMA-INT
a. CRF studie prošlo připomínkováním a byly doplněny a vymazány položky.
Definitivním stanovením pracovní podoby eCRF k připomínkování slovenským
partnerům byl pověřen dr. Štourač.
b. Byla stanovena Steering Committee OBAAMA-INT za ČR, která je personálně totožná
s výborem SPAA ČSARIM, dále se je členem dr. Schwarz, projektový manažer
OBAAMA-INT z IBA MU. Odborným a organizačním garantem OBAAMA-INT byl
stanoven dr. Štourač.
c. Všichni členové SPAA se pokusí stanovit pracovní hypotézy studie, kde se statistikem
následně ověříme jejich možnou realizaci se stávajícími daty event. navrhneme
doplnění dalších položek do CRF. Dále se zamyslí nad pokročilými validačními
funkcemi, které lze v nové databázi stanovit pro minimalizaci dopadů lidských chyb
při zadávání do databáze.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

d. Všichni členové výboru SPAA se budou podílet na aktivním získání center do studie,
kdy cílem je vyšší účast center než v roce 2011, a to telefonicky
e. Dr. Štourač předá projektovou dokumentaci a návrh CRF k připomínkování a
překladu slovenským partnerům, aktuálně doc. Firment pověřil koordinací studie
MUDr. Moniku Grochovou, Ph.D., která předloží projekt ke schválení výboru SSAIM
f. Pasivní nábor center proběhne upoutávkami na národních kongresech, rozesláním
informačního mailu a letáčku.
g. Studijní období bude 1. – 30. 11. 2015.
h. Dr. Štourač byl pověřen vykomunikováním získání podpory ČSARIM na tvorbu studijní
databáze IBA MU, která byla schválena výborem ČSARIM v roce 2014.
i. Publikačně bude autorský tým tvořen podobným způsobem jako u OBAAMA-CZ .
Zpráva z výboru ČSARIM
a. Dr. Štourač tlumočil vyzvání předsedy výboru ČSARIM k tvorbě guidelines a
metodických pokynů z oblasti porodnické anestezie a analgezie
Články do odborných periodik v dalším období
a. Témata k další článkům SPAA v AIM
i. Organizace mezioborové spolupráce na porodním sále – Štourač
ii. KPR u těhotné
iii. Onkologické onemocnění v graviditě
iv. Těhotná a komplikující onemocnění - antifosfolipidový sy, trombofilie,
transplantace, …
v. Abusus drog v těhotenství a periporodní management
vi. Operační výkon v těhotenství
Guidelines SPAA
a. Byla probrána možná témata guidelines a dr. Štourač byl pověřen vypracováním
prvního guideline na jím identifikované téma
Studie ESA
a. Dr. Štourač byl pověřen kontaktem ESA stran možné aktivní participaci ve studii
EpiMAP
Různé
a. Všichni členové výboru SPAA se zamyslí nad tématem přednášky a navrhnou
vhodného přednášejícího pro dané téma na kongresu ČSARIM 2015
b. Všichni členové SPAA se zamyslí nad kazuistikou pro konferenci AKUTNĚ.CZ
21.11.2015.
c. Email SPAA – byl zřízen email spaa@csarim.cz pro komunikaci s členskou základnou,
dohled nad schránkou má dr. Bláha, přístup k ní mají všichni členové výboru SPAA
ČSARIM
Noví členové SPAA ČSARIM
a. Výbor SPAA ČSARIM schválil přijetí nových členů SPAA ČSARIM ČLS JEP
i. Prim. MUDr. Ivan Herold, CSc., Mladá Boleslav
ii. MUDr. Jaroslav Krch, Nemocnice Liberec

