ZÁPIS ZE SETKÁNÍ VÝBORU SEKCE MLADÝCH CHIRURGŮ
ČCHS

PRAHA, 22.9.2011
Přítomni: MUDr.T.Grolich, MUDr. D. Klos, MUDr.R.Pohnán, MUDr.P.Špička, MUDr.Z.Šubrt
Omluveni: MUDr.V.Liška, MUDr.O.Ryska
1. Účast na výboru ČCHS
- Vždy je nutná účast alespoň jednoho člena výboru sekce na jednání výboru České chirurgické
společnosti. Nebude-li předseda sekce schopen se jednání výboru zúčastnit, pak se po domluvě
zúčastní buď místopředseda nebo jiný člen výboru sekce.

2. IASGO 2012
- MUDr.R.Pohnán informoval o připravovaném postgraduálním kurzu IASGO 2011 v Praze, ÚVN
- Patrně budou granty pro mladé chirurgy

3. Valná hromada ČCHS
- 17.10.2011 se uskuteční valná hromada ČCHS v Brně věnovaná připravovaným volbám do ČCHS,
výborem byla odsouhlasena korespondenční volba
- sekce by se měla snažit podpořit zvolení takového výboru, který se bude aktivně snažit hájit zájmy
mladých chirurgů a v budoucnu zlepšit podmínky pro mladé chirurgy
- na valné hromadě bude provedena volba volební komise, sekce by se měla pokusit prosadit do
volebního výboru jednoho zástupce ze sekce mladých chirurgů, tak aby byla zajištěna
transparentnost voleb. Návrh MUDr.D.Klos. Valné hromady se zúčastní MUDr.D.Klos,
MUDr.T.Grolich, MUDr.R.Pohnán, MUDr.P.Špička, MUDr.Z.Šubrt.
- výborem byla odsouhlasena opět korespondenční volba, sekce by se měla dotázat na valné
hromadě, proč ne elektronicky, event. se pokusit elektronickou volbu prosadit, optimálně přes
oficiální webové stránky ČCHS, elektronická volba by měla být transparentnější, bez možnosti
ovlivňovat, navíc levnější a patrně by se voleb zúčastnila větší část chirurgické obce, než v případě
dvoukolové korespondenční volby. Na valné hromadě na toto upozorníme – MUDr.Z.Šubrt
- další dotaz k výboru na valné hromadě ČCHS by měl směřovat k dalšímu osudu Rozhledů v chirurgii,
zaměření na postgraduální vzdělávání, apod., které v současných číslech chybí.

- 4. Semináře, workshopy
- MUDr.T.Grolich již vstoupil do jednání s BBraun ohledně možných workshopů v Brně, operační
postupy na velkých laboratorních zvířatech
- bude pokračovat tak, aby bylo možné workshop uskutečnít začátkem roku 2012, výbor sekce
souhlasil
- problémem může být financování, požadavek Braun je kolem 3000 Kč za osobu, může být problém
u kurzů, které nejsou povinné v rámci postgraduálního vzdělávání

5. XI. dny mladých chirurgů, Bratislava
- MUDr.P.Špička a MUDr.Z.Šubrt informovali ostatní o účasti na Slovensku v červnu 2011 na XI. dnech
mladých chirurgů, byla poměrně velká účast mladých z ČR, zajímavá byla diskuze nad postgraduálním
vzděláváním na Slovensku, byla založena sekce mladých chirurgů SCHS.
- na XI. dnech MCH byla zahájena distribuce pozvánek na XII. dny MCH na Seči.
- problémem může být termín akce, který koliduje se Středoevropským chirurgickým kongresem
v Rakousku, nicméně je nemožné termín posunou, vzhledem k tomu, že pozvánky jsou již
distribuovány, navíc jsou termíny na Jezerce rezervované minimálně rok dopředu, termín je
rezervován již od léta 2010 (MUDr.V.Liška). Akce je navíc plánována pro mladé chirurgy většinou
z okresních pracovišť, kteří se středoevropského kongresu nebudou účastnit.

6. Pracovní den sekce
- zatím je relativně málo přihlášených, snad se účast vylepší
- součástí pracovního dne sekce bude i diskuze nad stanovami sekce a jejich schválení a diskuze nad
prohlášením výboru sekce, přednese na pracovním dni MUDr.D.Klos.

7. Další setkání
- Valná hromada ČCHS, Brno, 17-18.10.2011, MUDr.D.Klos, MUDr.T.Grolich, MUDr.R.Pohnán,
MUDr.P.Špička, MUDr.Z.Šubrt., MUDr.O.Ryska?
- oficiální setkání, místo konání: Hradec Králové, Tereziánský Dvůr, termín 10.11.2011, 12:00
- zahájit přípravu na XII. Dny mladých chirurgů, termín je již rezervován, bude nutné rezervovat další
ubytovací kapacity v okolí,apod.
Zapsal: Zdeněk Šubrt

