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Edukační cíle

Toto je jediná moje přednáška zde na kongresu 
ČSARIM 2022, která nemá formulovaný  

edukační cíl …

Chci se s vámi podělit o můj pohled na epidemii 
covid-19 v kontextu našeho oboru a ČSARIM



Deklarace konfliktu zájmů

Bez konfliktu zájmů k tématu přednášky  

prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D., FCCM, FESAIC 



Můj pohled je ovlivněn řadou aspektů a perspektiv, ze 
kterých jsem měl možnost se na epidemii “dívat”

• předseda ČSARIM 
• založení a vedení Národního dispečinku IP od začátku 

vyhlášení pandemie v ČR do dubna 2021 
• náměstek ministra zdravotnictví doc. MUDr. Jana 

Blatného, Ph.D. 
• zastupování pana ministra na některých jednáních ve 

sněmovně a senátu
• přítomnost na některých jednáních vlády ČR



V čem byla epidemie covid-19 
“unikátní”? 



Bezprecedentní situace v historii 
(intenzivní) medicíny v ČR

1) obsazení systému IP za hranici jeho 
běžné kapacity

2) faktické zastavení odkladné péče
3) nemocnost a/nebo pozitivita SARS-

CoV-2 zdravotnických pracovníků



“Neúměrná” politizace 
odborného problému

“… pane premiére, opravdu 
chcete být přítomen na jednání 
odborného panelu formulující 

indikace podávání 
monoklonálních protilátek?” 

“Nezlobte se pane premiére, ale 
to opravdu, ale opravdu nepůjde”  



Variabilita názorů v odborné 
veřejnosti (epidemie, léčba, etika aj.)

Snaha o zviditelnění jednotlivců i 
“skupin” 



kardiochirurg, stomatolog, evoluční biolog a další



Absence silné 
odborné centrální 

autority



… výjimkou byla oblast intenzivní péče 
a její (téměř vojenské) řízení



2021

Udělení medaile osobně
od generála Procházky, 
velitele JOCOM 



Rezignace na zásady racionální 
medicíny a deviace systému směrem 
k neúčelnému / neefektivnímu  
vynakladání zdrojů v řadě oblastí
• preventivní testování = 1 pozitivní osoba stála systém 

minimálně 100 000 (až 200 000) Kč (info od VZP)
• nákup ivermektinu na základě zadání předsedy vlády ČR



Jak epidemie ovlivnila náš obor a 
ČSARIM ? 



Oblasti “dopadu” covid-19 na obor a ČSARIM

1) Odborná
2) Organizační
3) Etická
4) Vzdělávací
5) Výzkumná
6) Společenská a vlivová



Odborná a organizační oblast

Obor AIM

• vysoká pracovní zátěž (ale 
rovněž útlum operativy)

• vysoká PN a long covid
• vyhoření
• dominantní role oboru 
• koordinace péče v 

nemocnicích a krajích
• prosazení DIP do zákona

ČSARIM

• útlum aktivit a práce na 
rozběhnutých projektech

• absence fyzických kongresů 
s dopady na příjmy ČSARIM

• KOL v řadě stanovisek a 
odborných doporučení

• ČSARIM jako hlavní 
garant KDP covid-19 !

KOL = key opinion leader



Etická oblast

• vysoká četnost a nutnost EOLD (přínos nebo negativum?)  
• ČSARIM a obor AIM jako KOL vzniku materiálu, který v 

historii etických medicínských dokumentů v ČR nemá 
obdobu



Vzdělávání 

Obor AIM

• Expozice novým diagnozám
• Přehled o oblastech, které 

byly doposud na okraji 
našeho zájmu (např. 
virologie, imunologie, 
vakcinologie)

• Zkušenosti HFNO, ECMO
• EOLD situace  

ČSARIM

• útlum vzdělávacích aktivit
• absence fyzických kongresů 

(WCA 2022)
• útlum atestačního 

vzdělávání
• “Objevení” výhod 

hybridního formátu



Společenská a ”vlivová” 

• Laická veřejnost a media
• AIM/ČSARIM a ČLS a ostatní OS
• AIM/ČSARIM a MZ
• AIM/ČSARIM a plátci péče 
• Vazby a kontakty PS a senát
• Vazby a kontakty AČR



1) Epidemie covid-19 zásadním způsobem změnila 
vnímání našeho oboru laickou veřejností, 
orgánů místní i státní samopsrávy a státních 
autorit ve smyslu významu a role oboru.

2) Epidemie covid-19 přispěla (zejména díky 
vynikající organizační činnosti krajských 
koordinátorů IP) k posílení pozice oboru AIM a 
ČSARIM v míře, která nemá v historii oboru 
obdobu. 



Je jenom na nás, jak toho využijeme pro 
naplňování cílů a prosazování zájmů 

našeho oboru v budoucích letech

“Anesthesiologists, there are no substitues”
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