Zápis ze zasedání výboru
Společnosti estetické a laserové medicíny ČLS JEP (OS 90)
Termín konání: 25.9.2017, 17:30
Adresa konání: Letenská 12, Praha 1
Přítomni: doc. Šmucler, prof. Hercogová, dr. Moidlová, dr. Procházka, dr. Diamantová, dr. Klauzová,
dr. Remlová, dr. Měšťák,
I.

Prezence členů výboru společnosti SELM, omluvení nepřítomných členů
Omluveni: dr. Adamcová, dr. Frösslová, doc. Horák, 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) Vyúčtování IV. kongresu estetické a laserové medicíny
- Vyúčtování kongresu rozesláno v předstihu
- Zisk: 77 738,32 Kč
- Pro příští ročník navržen dotazník spokojenosti účastníků kongresu s možností ohodnotit
všechny přednášky - schváleno
2) Plánování realizace V. ročníku kongresu SELM
- Termín 1.-2.6.2018
- Téma dalšího ročníku: Estetika intimních partiích, komplikace z oborů dermatologie, plastické
chirurgie, gynekologie, stomatologie,..
- Multioborová spolupráce s urology, gynekology a plastickými chirurgy
- Schválena přednáška doc. Horáka o historii estetické medicíny (vývoj, počátky, použití
laserové techniky v medicíně v ČR a bývalém Československu)
- Organizátor kongresu – vzhledem k tomu, že nebyl žádný jiný návrh, byla organizátorem
kongresu opětovně zvolena firma BOS
- „Dny estetické a laserové medicíny“ (dny otevřených lékařských pracovišť), které budou
probíhat souběžně s kongresem SELM – uspořádat tiskovou konferenci s cílem zviditelnit obor
estetické medicíny, akci spojit s charitou na podporu obětí domácího násilí (Give back a smile)
3) Aktualizace doporučených a povinných školení a doplnění připravovaných akcí pořádaných a
spolupořádaných SELM (termíny, rozpočtované/nerozpočtované akce):

-

Estetické výkony jsou nově regulované vyhláškou – ke každému výkonu bude přidělen školitel
Výboru bude zaslán kompletní seznam všech výkonů a následně se budou volit školitelé
(včetně definice prerekvizit – délka praxe apod.)
Školitelé budou pozváni na jednání, kde se sladí náplň školení, délka, sjednocení poplatku za
školení apod.)
Prozatímní návrhy: Školení BTX - dr. Moidlová, praktické využití laserů – dr. Bedřichová

4) Aktualizace newsletteru a obsahu webu SELM
- Novinky, zajímavostí a plánované oborové akce zasílejte nejpozději do 31.10.2017
5) Návrh na sjednocení doporučených souhlasů pro pacienty
- Dle návrhu výboru SELM osloven JUDr. Jan Mach – probíhá
6) Norma ČSN EN 16844 Služby estetické medicíny – Nechirurgická lékařská ošetření
- Od 25.9.2017 je možno normu zakoupit přes Úřad technické normalizace – každý člen výboru
a revizní komise obdrží výtisk zdarma – schváleno, normy jsou objednané.
- členům SELM bude zaslána informace a kdo bude mít o výtisk zájem, obdrží ji zdarma –
schváleno
7) Evidence nově zaregistrovaných členů do společnosti SELM k 09/2017:

-

Doplňující informace k novým členům:
MUDr. Bernatíková – lékař, dermatolog
Pí. Hauserová – zdravotní sestra a jednatelka firmy Medicallaser – Laser centrum Prachatice,
s.r.o.
MUDr. Charvátová – lékař, neurolog
MUDr. Kecskeméthy – lékař, praktické lékařství
Pí. Kremsenko – zdravotní sestra, rehabilitační lůžkové oddělení, Nemocnice Říčany
MUDr. Semanová – Dermatovenerologická klinika, Sv. Anna, Brno
MUDr. Tomková – primářka kožního oddělení, Krajská nemocnice T. Bati, Zlín

8) IMCAS Academy - členství
- Zájemcům z řad SELM byl zaslán speciální promo kód pro nákup zvýhodněného ročního členství
(270 USD), každý si členství zajistí sám
- Sdílený účet pro výbor SELM:
Email: simunkova@asklepion.cz
Heslo: selm090

9) Využití přebytků z hospodářské činnosti
- Aktuální výsledky hospodaření Společnosti: 508.445,30 Kč
- Oslovit členy SELM s nabídkou finančního ohodnocení za článek/publikaci o estetické a
laserové medicíně (podmínkou bude odborná přednáška na kongresu).
- Úhrada poplatku za článek v přehledové publikaci
10) Ostatní
- Rozeslat členům informace ohledně eReceptu, GDPR, EET - schváleno

Vypracovala: Lenka Machová

