Schůze výboru ČSARIM
06. 12. 2017 od 10:00
1. Kontrola zápisu z minulé schůze
2. Uzavření vyúčtování XXIV. kongresu ČSARIM – Cvachovec, podklady
Tesaříková
•

Výsledek po zdanění 588 193 Kč. Rozdělení dle pravidel, 1/3 ČSARIM
z.s., 1/3 ČSARIM ČLS JEP, 1/3 organizačnímu a vědeckému výboru.

•

Předsedové výborů pošlou Jurčekové rozdělení, ta zajistí proplacení.

3. Zahájení přípravy XXV. kongresu ČSARIM v Praze, Clarion Congress Hotel,
3.-5.10.2017, organizace Somolová
•

Ustanovení VV a OV
o Předseda

vědeckého

výboru

byl

ustanoven

Černý

a

předseda

organizačního výboru Horáček.
o Černý navrhl možnost zařadit Mühlfeita, výbor rozhodne, zda jeho
přednášku zařadí do konce ledna.
•

Deadliny?
o Horáček a Černý informuje výbor o složení vědeckého a organizačního
výboru do konce roku.
o Konečný termín pro dodaná sdělení stanoven na 30.6.2018.

•

Ocenění ČSARIM
o Výbor navrhl čestné členství pro Kozlíka.
o Výbor navrhl Nalose na Medaili Celestýna Opitze.
o Cvachovec vyzval členy výboru, aby předkládali návrhy na další oceněné.

4. Příprava voleb 2018: způsob voleb, volební komise, termíny
•

Jurčeková připraví testovací verzi elektronických voleb pro výbor, který
v průběhu ledna systém otestuje. Jurčeková také předloží výboru technické
parametry zabezpečení elektronických voleb.

•

Konečná forma voleb bude stanovena na základě testování na následující
výborové schůzi.

•

Šturma byl zvolen předsedou volební komise, členem volební komise se uvolil
být rovněž Kozlík.

•

Drábková navrhla, aby jedním členem volební komise byl zástupce sester.

•

Proběhla diskuse, zda oslovit členy ČSARIM s možností zapojení se do
volební komise. Zdá se, že to nebude nutné.

•

Jurčeková vloží na webové stránky a do newsletteru informaci o přípravě
voleb a možnosti kandidovat do výboru ČSARIM. Cvachovec připraví úvodní
dopis.

5. Info o stavu časopisu (přísun nabízených článků, recenzní činnost, inzerce) AIM
– Adamus
•

Pro 6. číslo se podařilo sehnat 120 000 Kč, díky kterým časopis nebude za rok
2017 ve ztrátě.

•

Cvachovec vyzval Adamuse o sepsání otevřeného dopisu o fungování
vydavatelství MF ve vztahu k náboru inzerce. Cvachovec situaci bude řešit na
předsednictvu ČLS JEP.

6. Spolupráce při dodání materiálu pro PG medicínu 2018 – redakce Cvachovec
•

Cvachovec vyzval výbor o spolupráci s žádostí o příspěvky.

•

Cvachovec pošle koncept na výbor.

7. Nenaplněné priority oboru 15.3.2018 – Lékařský dům – témata? (Cvachovec)
•

Jurčeková zajistí změnu termínu na 15.3.2018.

8. Byla stanovena témata Dětská anesteziologie a Jak realizovat vzdělávací systém
na akreditovaných pracovištích Dg. a léčba peripartálního krvácení – Černý,
schválení výborem
•

Výbor bere stanovisko na vědomí.

9. Doporučený postup Zásady bezpečné anesteziologické péče – aktuální verze se
zapracovanými připomínkami MUDr. Horáčka v příloze, červené pasáže k
vyjádření/návrhu clenu výboru
•

Výbor schválil stanovisko.

10. Vystoupení ředitele ÚZIS doc. Duška
•

ČSARIM vyslechl prezentaci doc. Duška a vyzývá ředitele ÚZ jej, aby
intenzivně pracoval na předloženém návrhu.

•

Národní informační systém anesteziologické péče.

•

Portál Czech Anesthesia Clinical Trials and Audit Network - CACTAN
o Recentní návrh struktury portálu v příloze, zatím bez připomínek členů
výboru od minule, stále je možnost připomínek a návrhů.

11. Czech Anesthesia Days (úterý-středa-čtvrtek) - Černý
•

Nutnost smluvně zajistit podporu projektu, zajistí Černý/Cvachovec.

•

Načasování podle vzniku portálu CACTAN, pravděpodobně 1. čtvrtletí 2018.

•

Koordinátoři na jednotlivých odděleních ARO – motivace - zdarma vstup na
příští kongres ČSARIM.

•

Aktuální návrh projektu byl předložen k připomínkám členů výboru.

12. Záložka na webu ČSARIM pro doporučené postupy – Černý (Michálek)
•

Návrh struktury byl schválen.

•

Černý ve spolupráci s Jurčekovou připraví záložku na webových stránkách.

12. Žádost o partnerství – firma IDSYS
•

Partnerství bylo podpořeno. Jurčeková zajistí administračně.

13. Přihlášky nových členů
14. Různé – členové výboru
•

Mixa
o Rozpočet ČSARIM ČLS JEP na rok 2018 byl předložen ČLS JEP
o ESPA požádala ČSARIM o edukaci svých členů, které by kompletně
bylo zajištěno prostřednictvím ČSARIM. Požadavek nebyl výborem
schválen.
o Prezentace kongresu SDAIM, který proběhl 10.-11.11.2017 v Praze.

•

Horáček prezentoval novinky z ESA
o diplom poprvé v Praze
o 17 účastníků (maximální kapacita)
o ESA kladně hodnotila
o Možnost centrum mít v Praze, požadavek ¼ lokálních zkoušejících

•

Štourač informoval členy výboru o proběhlém kongresu Aktuně.cz, který měl
rekordní počet účastníků (více než 1000) a o své účasti v Tel Avivu na ESA
Council meetingu.

