Zápis ze zasedání
Společnost estetické a laserové medicíny ČLS JEP (OS 90)
Termín konání: 1.6.2018, 11:50
Adresa konání: Opletalova 29, Praha 1
Přítomni: doc. Šmucler, dr. Procházka, dr. Klauzová, dr. Diamantová, dr. Frösslová, dr.
Adamcová, doc. Měšťák, dr. Moidlová, dr. Švestková, doc. Horák, dr. Remlová
I.

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

II. Prezentace jednotlivých bodů k jednání (seznámení s jednotlivými body programu)

Body k jednání:
1) Vyhodnocení průběhu, nákladů a výsledků V. kongresu estetické a laserové
medicíny
- Vyúčtování kongresu viz příloha
- Zisk kongresu: 64.491,24 Kč
- Počet účastníků: 154
Vyhodnocení dotazníkového šetření (ohodnocení přednášek, 1-nejlepší, 5-nejhorší):
Estetická chirurgie a etický kodex

doc. MUDr. Jan Měšťák, CSc.

1,00

Polydipsie a blefaroplastika

doc. MUDr. Jan Měšťák, CSc.

1,00

Využitie fyzikálnej terapie pri liečbe dysfunnkcií v
lokalite temporomandibulárneho kĺbu

PhDr. Viliam Knap, PhD.

1,00

Vícevrstvá terapie hemangiomů lasery

Doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc.

1,00

Labioplastika provedená plastickým chirurgem
Není malých operací - blepharoplastika a
purulentní rhinitida
Perineoplastika a podíl plastického chirurga na
tomto výkonu

MUDr. David Tomášek

1,07

MUDr. Filip Černoch

1,08

MUDr. David Tomášek

1,10

Možnosti omlazení genitálu

MUDr. Kateřina Klauzová, MBA

1,14

Změny v právu od posledního kongresu a jak dál

doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc.

Atraktivita z evolučního pohledu
Diastasis recti abdominis ako locus minoris prednej
brusnej steny a jej dopad na funkcnost celeho
organizmu

doc. PhDr.Dr.phil. Laura Janáčková, CSc.

Monika Šrenkelova

1,15
1,15 (4x
jednička s
hvězdičkou)

1,16

Botulinumtoxin versus mikrovlnné záření
IPP – plastická indurace penisu a terapie
neinvazivním laserem

doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc.

1,18

prim. MUDr. Miroslav Procházka

1,22

Ing. Michaela Petrović

1,25

Hemispasmus facialis - Botulinumtoxin
Právní komplikace v estetické medicíně a jejich
řešení

prof. MUDr. Marcela Grünerová Lippertová, Ph.D.

1,27

Mgr. MUDr. Daniel Mališ, LL.M.

1,28

Plazmaterapie v jiných lokalitách kromě obličeje
Intimní partie a laserová ošetření v praxi
dermatovenerologa

MUDr. Anna Jiráková, Ph.D.

1,28

MUDr. Iva Žampachová

1,33

Rehabilitace faciální parézy

prof. MUDr. Marcela Grünerová Lippertová, Ph.D.

1,36

Fibroblast, klíčová buňka pro estetickou chirurgii

prof. MUDr. Karel Smetana, DrSc.

1,36

Modelace ženského genitálu

MUDr. Svatopluk Svoboda

1,40

Komunikace a social media trendy

Martin Navrátil

1,45

Trendy v digitálním marketingu
Vývoj, počátky a použití laserové techniky v
medicíně v ČR a bývalém Československu

Lukáš Těžký

1,45

doc. MUDr. Ladislav Horák

1,46

Smlouva oposkytování zdravotních služeb
Existuje magický bod G? Možnosti augmentace Gbodu

JUDr. Jaroslav Svejkovský

1,50

MUDr. Karel Hurt, DrSc.

1,50

15 let zkušeností s injekční lipolýzou

MUDr. Jiří Pumprla, Ph.D., MBA, MPH

1,50

Inspirace laserem 595 nm.

MUDr. Eva Remlová, Ph.D., MBA

1,57

Online medical marketing – Jak oslovit a neztratit
pacienta v průběhu rozhodovacího procesu

-

Návrh odměny za nejlepší přednášky (s hodnocením 1,00) – odměna 3.000 Kč?
Prosíme o vyjádření.

2) Sloučení norem o estetické chirurgické a estetické nechirurgické medicíně
- Informace o průběhu – osloven prof. Arenberger
- Rozdělení specializačních oborů lékařů dle základních kmenů – návrh rozdělení
oborů zasíláme v příloze. Prosíme o vyjádření.
3) Diskuze ke kongresu SELM 2019
- Téma příštího kongresu: Tuková Buňka – schváleno
- Návrhy prostorů, lokalita – návrhy a tipy přijímáme do 30.9.2018
- Návrhy na zlepšení, připomínky přijímáme do 30.9.2018
- Návrhy na organizátory přijímáme do 30.9.2018
4) Diskuze k pravidelnému zasílání témat a termínů akcí z oblasti estetické medicíny
- Novinky z oboru, zajímavosti, plánované kurzy apod. přijímáme obratem
- Návrhy na školení členů výboru přijímáme obratem
Aktuálně vypsané termíny školení:
3.10.2018 - Aplikace botulinumtoxinu Basic (dr. Klauzová)
21.11.2018 - Aplikace botulinumtoxinu Basic (dr. Klauzová)
8.12.2018 - Cadaver Mastercourse: botulinumtoxin and fillers in the head and neck
(doc. Šmucler)

5) Využití přebytků z hospodářské činnosti
- Stav fondu SELM k 1.1.2018: 630.273,74 Kč
- Příprava obecných formulářů k GDPR pro členy SELM – výborem schválen Mgr.
Slavík, částka 20.000 Kč. Členové SELM informováni, tabulky jsou ke stažení na
webu SELM a webu kongresu SELM
-

Příprava odmítacího dopisu, sjednocení doporučených souhlasů pro pacienty –
osloven Mgr. Slavík
Kampaň v médiích

6) Udělení ceny za nejlepší publikaci v časopise s IF v oblasti estetické medicíny
Návrh pravidel (vyhotovil dr. O. Měšťák):
- Cenu za nejlepší publikaci v časopise s IF uděluje výbor SELM na výroční konferenci
SELM v červnu za publikace, které vyšly v předchozím roce.
- Termín pro podání přihlášky je do konce února roku, kdy se konference koná. Výbor
SELM vydá hodnocení do konce dubna tohoto roku.
- Hodnocen bude přínos publikace pro obor estetické medicíny, výše IF časopisu a
kvalita zpracování popsané studie.
- Podmínkou je prezentace tématu na kongresu SELM.
Výše odměny: 20 000 CZK
-

Schváleno

7) Návrh úprav stanov regulující přijetí členů bez lékařského vzdělání
- Druhy členství:
Řádné (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)
Čestné (Čestným členem organizační složky se může stát fyzická osoba, která má
mimořádné zásluhy o rozvoj lékařské vědy a zdravotnictví, případně o rozvoj ČLS JEP nebo
její organizační složky)
Přidružené (Předsednictvo ČLS JEP nebo organizační složka může rozhodnout o vzniku
přidruženého členství pro fyzické nebo právnické osoby. Rozhodnutí následně předloží výbor
organizační složky ke schválení předsednictvu ČLS JEP a registraci sekretariátu.
Přidružený člen nemá volební a hlasovací právo a nemůže volit ani být volen do orgánů ČLS
JEP)
Mgr. Liudmila Vasina, Mgr. Řehořková, Viktoria Shmadiuk – členská přihláška zamítnuta
8) Rezignace prof. Hercogové na funkci člena výboru
- výbor rezignaci prof. Hercogové přijal, náhradník se přijímat nebude – schváleno
- Informace bude vyvěšena na webových stránkách SELM
9) Publikace o estetické medicíně
- Každý z výboru by mohl napsat kapitolu – v řešení

Vypracovala: Lenka Machová

