Zápis ze zasedání výboru
Společnosti estetické a laserové medicíny ČLS JEP (OS 90)
Termín konání: 4.12.2017, 17:30
Adresa konání: Perunova 17, Praha 2
Přítomni: doc. Šmucler, dr. Moidlová, dr. Procházka, dr. Diamantová, dr. Klauzová, dr. Remlová, dr.
Frösslová, dr. Měšťák, doc. Horák
I.

Prezence členů výboru společnosti SELM, omluvení nepřítomných členů
Omluveni: dr. Adamcová, prof. Hercogová, dr. Švestková. Výbor je usnášeníschopný.

II. Prezentace jednotlivých bodů k jednání (seznámení s jednotlivými body programu, body
k řešení rozeslány s předstihem)
Body k řešení:
1) Norma ČSN EN 16844 Služby estetické medicíny – Nechirurgická lékařská ošetření
- Tato norma se zabývá požadavky na určitá est. nechirurgická lékařská ošetření:
- Ošetření vstřebatelnými injikovatelnými látkami, botulotoxinem a mikrojehličkováním
(microneedling)
- Ošetření neablativním frakčním vyhlazením pleti (resurfacing) a povrchovým peelingem, lasery
a srovnatelnými prostředky předávajícími energii
- Ošetření frakčními ablačními lasery a podobnými energii předávajícími prostředky a středně
hluboký peeling
- Další ošetření jako hluboký chemický peeling, ošetření plně ablačními lasery a neinvazivní
facelift s použitím vstřebatelných šicích materiálů (thread lifting)
- Norma rozdána členům představenstva a vytvořen výtah v Powerpointu pro členy.
-

-

Ke každému ošetření budou definovány prerekvizity školitele (seznam specializačních oborů
lékařů zaslán mailem – členové výboru rozdělí obory do tří kategorií školení dle společných
kmenů)
Nutno nastavit a sjednotit náplň a délku školení, poplatek za školení, kdo se může školení
účastnit apod.
Prozatímní návrhy: Školení BTX - dr. Moidlová, dr. Klauzová, teorie-cadavery - doc. Šmucler,
praktické využití laserů – dr. Bedřichová, doc. Šmucler, dr. Klauzová
Garant by měl být fyzicky na pracovišti!! – schváleno výborem

2) Kongres SELM
Návrhy na přednášky:

-

Plastická indorace penisu a terapie neinvazivním laserem – prim. Procházka, potvrzeno
Vývoj, počátky a použití laserové techniky v medicíně v ČR a bývalém Československu – doc.
Horák, potvrzeno
Estetická chirurgie a etický kodex - doc. MUDr. Jan Měšťák, potvrzeno
Aquaholici a blefaroplastika – doc. MUDr. Jan Měšťák, potvrzeno
PhDr. Viliam Knap PhD. – potvrdil přednášku
Dr. Achille Aveta – v jednání
Labioplastika – MUDr. Svatopluk Svoboda (osloven)
Choroby penisu – MUDr. Karel Kočí, CSc. (osloven, nemůže)
Labioplastika provedená plastických chirurgem - MUDr. David Tomášek – potvrzeno
Perineoplastika a podíl plastického chirurga na tomto výkonu - MUDr. David Tomášek –
potvrzeno
MUDr. Karel Hurt – osloven, předběžně potvrdil
MUDr. Miroslav Havlík - osloven
Doc. MUDr. Laura Janáčková – oslovena
Společenský večer – osloven MUDr. Tomáš Šebek s přednáškou o Lékařích bez hranic - potvrdil
Týden estetické medicíny – připravit informativní dopis pro členy SELM

3) Využití přebytků z hospodářské činnosti

-

Aktuální výsledky hospodaření Společnosti: 647 575,74
Výběrové řízení na právníka, který pro členy SELM připraví obecné formuláře k GDPR
Výběrové řízení na právníka, který překlopí normu do vyhlášky a sloučí jí s estetickou
chirurgickou normou
Proplacení nákladů za cestu a ubytování pro zahraniční přednášející na kongres - schváleno

Vypracovala: Lenka Machová

