Schůze výboru ČSARIM
Zápis
03. 05. 2017 od 13:00
1) Info o aktivitách ÚZIS (ředitel ÚZIS doc. Ladislav Dušek) – společně s ČSIM
•

Výbory společnosti ČSARIM a ČSIM vyslechly prezentaci doc. Duška,
principiálně souhlasily s návrhem o budování národního registru
anesteziologické a intenzivní péče. Výbory nastaví další proces tak, aby do
60 dní byl předán doc. Duškovi scénář spolupráce (nejpozději na konci
června 2017).

•

ČSARIM ve spolupráci s ČSIM ustanoví pracovní skupiny, které budou
úzce spolupracovat s doc. Duškem
o První schůzka by měla proběhnout do konce června
o Podmínky ČSARIM: zachovat dosavadní data, zachovat strukturu
dosavadních registrů, v budoucnosti bude připraveno další zadání
pro ÚZIS
o Pracovní skupina byla ustanovena ve složení Štourač (koordinátor
skupiny), Černý, Chytra, Dostál, Balík

2) Kontrola zápisu z minulé schůze
•

Vznik sekce mladých anesteziologů
o Iniciativa začala v Ostravě, kde se bude na LF OU 14. 10. 2017
konat 1. konference mladých lékařů. Výbor ČSARIM udělil záštitu
této akci.
o Štourač resp. kolegyně z jeho pracoviště se k aktivitě rovněž hlásí
o Informace o konferenci a prvních aktivitách mladých anesteziologů
bude předána Michálkovi ke zveřejnění na webu
o Výzva bude zařazena do chystaného dotazníku ČSARIM

•

Nové webové stránky
o Michálek s Jurčekovou dokončí nové webové stránky, které budou
doplněné o nejaktuálnější informace (doplnění dokumentů,
čestných členství, atd.)

o Výbor pošle do 10. 5. 2017 Černému komentáře k výše zmíněnému
dotazníku (max. 10 otázek)
3) Příprava XXIV. kongresu ČSARIM, Brno 2017 (přítomna Tesaříková,
Guarant)
•

Zpráva VV
o Témata jsou stanovena a do konce měsíce května bude stanoven
rámcový program
o Dostál vyzval členy výboru o zaslání případných kazuistik
o Koordinátoři bloků jsou informováni o možnosti využít aplikaci a
kladení otázek (za pomocí aplikace) v průběhu svých přednášek

•

Zpráva OV
o Prezentace přiložena k zápisu
o Ubytování – výbor a zahraniční řečníci budou ubytování v Holiday
Inn v těsné blízkosti místa konání kongresu, ostatním je zajištěno
ubytování ve Voroněži, která se nachází v pěší vzdálenosti
o Volná sdělení – Štourač vyzval členy výboru, aby podpořili
zasílání volných sdělení na svých pracovištích

•

Ocenění ČSARIM
o Zlatá medaile ČLS JEP – Prof. Táborská (Cvachovec zajistil
výrobu medaile)
o Čestné členství – Cvachovec, Adamus, Nalos
o Čestná uznání –Čermák, Štourač
o Osobnost roku – Čumlivski
o Medaile Celestýna Opitze – Fořtová
o Ocenění publikací za 2016 – Herold vyzval výbor o hlasování,
finalizace na další výborové schůzi
Jurčeková zajistí těžítka pro všechny oceněné.

•

XXV. kongres ČSARIM, Clarion, Praha 2018
o Jurčeková zjistí možné termíny a osobu, která bude za Guarant
kongres organizovat

o Černý zajistí anketu na formát konání kongresu – zda by měl být
zachován Čt – So nebo změněn na St – Pá
4) Agenda časopisu AIM – Adamus
•

Redaktorka Šplíchalová rezignovala

•

Adamus apeluje na zasílání původních prací, které by mohly být publikovány
v časopise AIM. Navrhuje, že výherce volného sdělení na kongrese ČSARIM
by měl povinnost publikovat v AIM (finanční odměna bude zvýšena na 15
případně 20 tisíc korun). Výbor tento návrh podpořil.

5) Doporučený postup (DP) ČSARIM Bezpečné podávání farmak během
anesteziologické péče
•

Návrh (pracovní a oponentní skupina) byl předložen k
posouzení/připomínkám

•

Výbor se k doporučenému postupu vyjádří do konce následujícího týdne

6) DP Zásady bezpečné anesteziologické péče – aktualizace 2017
•

Návrh (pracovní a oponentní skupina) byl předložen k
posouzení/připomínkám

•

Cvachovec návrh doplní o komentáře, které zazněly na výborové schůzi

•

Výbor se k doporučenému postupu vyjádří do konce následujícího týdne

7) Mezioborový DP pro podávání tekutin v intenzivní, perioperační a
přednemocniční péči
•

Návrh byl předložen výboru k vyjádření (doporučený postup byl od začátku
formulován jako projekt s účastí ČSARIM)

•

Výbor do konce následujícího týdne určí zástupce za ČSARIM v pracovní
skupině doporučeného postupu

8) Používání syntetických koloidů v přednemocniční a nemocniční péči v ČR
•

Dotazníková studie členů ČSARIM, ČSIM a SUMMK plánovaná na květen
2017, návrh protokolu studie byl předložen výboru

•

Projekt v rámci Czech Clinical Trials and Audit Network (CCTAN) pod
ČSARIM
o Žádost o podporu ČSARIM pro projekt
o Žádost o souhlas s použitím mailingu členům ČSARIM
o Zájemci o práci na projektu z řad výboru ČSARIM vítáni

•

Výbor tento projekt podpořil.

9) Používání syntetických koloidů v přednemocniční a nemocniční péči v ČR
•

Jednodenní (nebo vícedenní) prevalenční studie v ČR plánovaná na 3. čtvrtletí
2017, projekt v rámci CCTAN, protokol v přípravě
o Žádost o záštitu ČSARIM pro projekt
o Zájemci o práci na projektu z řad výboru ČSARIM vítáni

•

Výbor tento projekt podpořil.

10) Mezioborový DP Diagnostika a léčba život ohrožujícího krvácení v souvislosti
s těhotenstvím a porodem
•

Návrh byl předložen výboru k vyjádření (doporučený postup byl od začátku
formulován jako projekt s účastí ČSARIM)
o Žádost k výboru o určení zástupce za ČSARIM/SPAA – výbor
navrhl Štourače
o Zájemci o práci na projektu z řad výboru ČSARIM vítáni

11) Mezioborový DP pro předoperační přípravu dospělých pacientů s diabetes
mellitus
•

Vyjádření výboru k návrhu vzniku mezioborového DP spolu s ČDS (na podnět
od lékařů z terénu a od ČDS)
o Žádost k výboru o určení zástupce/členů WG za ČSARIM (za ČDS
– Anděl, Haluzík, Jirkovská, Pelikánová)
o Zástupci za ČSARIM Bláha a ostatní návrhy předloží výbor do
konce následujícího týdne

12) Dotazník lékařům v přípravě k atestaci
•

Dotazník dle připomínek finalizuje Černý a umístí na SurveyMonkey, mailing
a prosbu o vyplnění lékařům v předatestační přípravě (zařazení do oboru 2012
a později) cestou IPVZ Cvachovec

13) Další postup v kauze ERAS (Černý, Cvachovec)
•

Černý informoval o stanovisku náměstka ministra Prymuly k návrhu
Národního plánu pro optimalizaci perioperační péče - MZ má o projekt zájem.
Další postup bude určen podle finálního postoje MZ.

14) Mezioborový DP pro péči o dárce na pracovišti ARO/JIP
•

Výbor souhlasí s návrhem vzniku DP

•

Spolupráce s ČTS, SOT a ČSIM

•

Návrh připravuje Kieslichová, Černý

•

Zájemci z řad výboru vítáni

15) Kurz IPVZ prosinec Novinky v oboru IM 2017 (11.-15.12.Praha)
•

Žádost výboru o návrh zástupce za ČSARIM, který by se podílel na přípravě
odborného programu. Výbor navrhl Horáčka.

16) Profesionální kodex lékařů oboru AIM - projekt formulování Kodexu
profesionalismu ČSARIM
• Tři etapy:
i.
zjištění názorů členů ČSARIM k problematice
ii. diskuzní blok na kongresu ČSARIM 2017
iii. příprava dokumentu ČSARIM formulující zásady profesionalismu
lékařů oboru AIM
• Výbor souhlasí s projektem
• Aktuální pracovní skupina - Černý, Rogozov, Cvachovec, Mach
• Zájemci o práci na projektu z řad výboru ČSARIM (ale i mimo výbor) vítáni

17) Různé – členové výboru
•

Druhá část překladu knihy Léčba pooperační bolesti – výbor souhlasil
s uhrazením finančních prostředků nutných k překladu knihy.

18) Přijetí nových členů
•

Michaela Kučerová

•

Martina Dvořáková

•

Marcel Mareš

•

Michal Matias

•

Lenka Zavadilová

•

Markéta Kleinová

•

Kateřina Vajčnerová

•

Ondřej Machálka

•

Jaroslava Raudenska

•

Luboš Gábor

•

Pavla Polášková

•

Michaela Slaná

•

Lucia Veselovská

•

Martina Kulová

•

Eva Kudrnovská

•

Adam Hrubý

