Zápis z jednání výboru České společnosti pro využití laseru v medicíně ČLS JEP (90)
Termín konání:
Adresa konání:
Přítomni:
Omluveni:

15. května 2013, 18:00 hod.
Vítězná 619/7, 150 00 Praha 5 - Malá Strana
Šmucler, Procházka, Adamcová, Hercogová, Frösslová, Diamantová
Moidlová, Kykalová

1. Zahájení setkání
Prezence přítomných, setkání je usnášeníschopné. Nepřítomni omluveni.
2. Prezentace bodů k jednání
Seznámení s jednotlivými body programu k jednání, schváleno.
3. Aklamace návrhu změny názvu organizační složky
Jednomyslně odsouhlasena změna názvu společnosti na nový: Společnost laserové a estetické
medicíny (SLEM).
4. Rozdělení jednotlivých funkcí členů nového výboru
Odsouhlaseno přítomnými:
Předseda společnosti – doc. Šmucler, odsouhlaseno
Místopředseda – výbor vědomě tuto funkci neobsazuje, odsouhlaseno
Vědecký sekretář – prof. Hercogová, odsouhlaseno
Sekretář společnosti – Mgr. Křížová, odsouhlaseno
Pokladník společnosti - výbor vědomě tuto funkci neobsazuje, odsouhlaseno
Předseda revizní komise – doc. Horák, odsouhlaseno
5. Změna sestavy členů revizní komise
Předseda společnosti doc. Šmucler seznámil přítomné s původní nominací členů do revizní
komise, dle počtu hlasů původně navrženi:
- doc. Horák (souhlasil s nominací), - dr. Vokurka, dr. Frosslová, dr. Remlová.
Dr. Vokurka pracovně vytížen, omluvil se z navrhované funkce člena revizní komise.
Revizní komise navržena ve složení: doc. Horák, dr. Frösslová, dr. Remlová, odsouhlaseno.
Funkce náhradníka revizní komise neobsazena, odsouhlaseno.
Doc. Šmucler zveřejní složení nového výboru a revizní komise na webových stránkách
společnosti.
6. Odsouhlasení žádosti snížení členských příspěvků do org. složek společnosti pro
těhotné – odsouhlaseno.
7. Návrh na zpoplatnění vydávání certifikátů společnosti
Navržena cena 500 Kč/ certifikát s uvedeným školitelem a číslováním, vyúčtování zasílat
společnosti kvartálně, odsouhlaseno.
8. Diskuze navržených bodů k jednání, další směřování společnosti
•

Členství v ELA – pozastavení plateb členských příspěvků, jednání s ELA o výhodách
pro naše členy, schváleno.

•
•

Navržen termín celodenní sekce s naší problematikou na dermatovenerologický
kongres (11.-12.4.2014), odsouhlaseno.
Úvahy o pořádání školení, kursů a kongresů. Navržena účast na:

Evropském kongresu maxillofaciální chirurgie, Praha 2014, odsouhlaseno.
Kongresu Evropské stomatologicko-protetické asociace, Praha 2015, odsouhlaseno.
Kongresu European Academy of Dermatology and Venereology 2013, odsouhlaseno.
19. Národní dermatologický kongres (Brno): sobota 19.10. (9-11 hod.) – sekce pro
fyzioterapeuty (vede prim. Procházka), poté sekce estetické a laserové dermatologie (11-13
hod.) – prosím o zasílání návrhů přednášek prof. Hercogové, která zařadí témata do bloku.
Prosím o směřování vyjádření, zda chceme účast SLEM na kongresu?
Certifikace přístrojů - doc. Šmucler kontaktuje náměstka MZ dr. Mgr. Plíška
•
•
•
•

•
•
•

MUDr. Procházka vede dále pokračující sekci Neinvazivní lasery
Sestavení návrhu vzdělávání - doc. Šmucler
Nové logo společnosti - doc. Šmucler zajistí předložení návrhu nového loga
společnosti, zajistí aktualizaci stránek společnosti včetně umístění posledních vydání
Laser Partner Journal na web.
Pomoc ve sporech – členové společnosti žádali o pomoc při posuzování sporů
týkajících se možných nekalých obchodních praktik konkurence – výbor se rozhodl
pomoci jednohlasně- členové mají podat návrhy na sporné reklamy, tvrzení- výbor
určí člena k vypracování posudku, který předloží výboru ke schválení- tak vznikne
stanovisko naši odborné společnosti – podněty směrem k prof. Hercogové
Rozeslat Newsletter s informacemi – doc. Šmucler
Zjistit možnosti domény – estetickamedicina.cz (?) – doc. Šmucler
Zjistit možnosti pro-linku webu s ostatními společnostmi, možnost spolupráce, konání
spol. akcí

9. Závěr
Zápis pořídil: doc. Šmucler

