Body k řešení
Společnosti estetické a laserové medicíny ČLS JEP (OS 90)
Termín konání: 12.2.2018, 17:30
Adresa konání: Záhřebská 24, Praha 2
Přítomni: doc. Šmucler, dr. Procházka, dr. Diamantová, prof. Hercogová, dr. Klauzová, dr. Frösslová,
dr. Adamcová, dr. Měšťák
I.

Prezence členů výboru společnosti SELM, omluvení nepřítomných členů
Omluveni: dr. Moidlová, dr. Švestková, doc. Horák, dr. Remlová. Výbor je usnášeníschopný.

II. Prezentace jednotlivých bodů k jednání (seznámení s jednotlivými body programu)
Body k řešení:
1) Norma ČSN EN 16844 Služby estetické medicíny – Nechirurgická lékařská ošetření
- Jednání o možné vyhlášce s plastickými chirurgy
- Rozdělení specializačních oborů lékařů do skupin dle základních kmenů - v řešení
2) Kongres SELM
- Informace o průběhu
- Přednáška a možnost zpoplatněného workshopu o GDPR – schváleno výborem, osloven Mgr.
Slavík
- Moderovaná diskuze – „Trendy v roce 2018 v estetické medicíně – Jak léčím já“ – do 28.2.2018
přijímáme návrhy otázek a potvrzení účasti v diskuzi
- Doplněna přednáška dr. Klauzové – Možnosti omlazení genitálu
- Schválena finanční odměna pro přednášející – výše odměny bude určena na základě
evaluačního dotazníku (návrh dotazníku přikládáme k připomínkám)
- Schváleno proplacení cestovného pro zahraničního speakera dr. Avetta (další zahraniční
speakeři vítáni)
3) Využití přebytků z hospodářské činnosti
- Aktuální výsledky hospodaření Společnosti: 647 575,74 Kč
- Výběrové řízení na právníka, který pro členy SELM připraví obecné formuláře k GDPR – v řešení
- Výběrové řízení na právníka, který překlopí normu do vyhlášky a sloučí jí s estetickou
chirurgickou normou – probíhá
- Sjednocení doporučených souhlasů pro pacienty – probíhá

-

Cena za nejlepší publikaci do impaktovaného časopisu – sepsat pravidla (termín pro podání
přihlášky, stanovení data do kdy se musí výbor vyjádřit, podmínka aktivní účasti na kongresu,
výše odměny apod – seznam impaktovaných časopisů ZDE)

4) Nové členské přihlášky do SELM
- MUDr. Petra Kňažeková (kožní oddělení, Krajská zdravotní, a.s.-Nemocnice Teplice,o.z.) ANO
- Mgr. Liudmila Vasina (Biocev, 1. LF UK) – odloženo
- Mgr. Petra Řehořková (majitelka Petra Clinic) – odloženo
-

Na příštím zasedání návrh úprav stanov regulující přijetí členů bez lékařského vzdělání
Aktuální základní ustanovení o členství (Část třetí §16):
„Řádným členem ČLS JEP se může stát lékař, farmaceut, případně jiný pracovník ve
zdravotnictví a příbuzném oboru, student vysoké školy, který se připravuje na výše
jmenované profese, jestliže souhlasí s posláním a cíli ČLS JEP a zaváže se přispívat k jejich
plnění.“

Vypracovala: Lenka Machová

