Zápis z volebního setkání Sekce mladých chirurgů 4.11.2010
1. Zahájení
2. Plán činnosti:
‐ Uspořádání Kongresu mladých chirurgu v 7.‐8.6. 2012 (je nutné zamluvit okolní hotely již na
podzim 2011 z kapacitních důvodů, Jezerka má jen 250 míst, účastníku v roce 2010 bylo 400).
‐ Pořádání 5. Setkání mladých chirurgů (2011) – Zdeněk Šubrt
‐ Finanční prostředky: 560 000,‐Kč od sponzorů z toho výdaje na Seč 2010 a pracovní den ml.
chirurgů 4.11.2010 – zbytek bude převeden do příštího roku (ztráta při zdanění)
‐ Granty na zahraniční stáže dle finančních zdrojů?
3. Úkoly pro zvolený výkonný výbor
‐ Podpořit účast na XI. dni mladých chirurgov v Bratislavě
www.gateone.sk
přihlášky : kongresmladychchirurgov@zoznam.sk
Individuální podpora cestovních náhrad.
Nahlásit aktivní/pasivní účast na mlady.chirurgost.cz
‐ Uskutečnit 5. Setkání mladých chirurgů‐ zamyslet se nad termínem, aby nebyla jiná akce
chirurgické společnosti
Je přislíbena účast výzvaných přednášejících
‐ Podpora konání workshopů pro mladé chirurgy zejména pro členy sekce(fa Johnson &
Johnson a ostatní‐ sponzorování nácviku chirurgických dovedností a předepsaných
atestačních výkonů na zvířatech zejména prasatech)‐ zamyslet se nad termínem, aby nebyla
jiná akce chirurgické společnosti
‐ Uspořádání kongresu v Seči 2012
‐ Uskutečnění plenární schůze s volbami nového výboru v Seči (6/2012)
‐ Aktualizace seznamu členů sekce, zajistit spolehlivou mailovou konferenci
‐ Zajistit účast na pravidelných jednáních ČCHS
‐ Řešení postgraduálního vzdělávání a atestačního systému
Dlouhodobé naléhání na ČCHS, aby vzdělávání mladých lékařů bylo kontinuální, a aby byl
mladý lékař seznámen se vzdělávacím systémem, do kterého je zařazen a nedocházelo
k častým změnám systému.
VÝBOR:
Bylo zamítnuto hlasování korespondenční formou
Pracovní Výbor Sekce mladých chirurgů byl zvolen hlasováním většinou s mandátem do Seče 2012.
Nebylo možné dodržet standardní postupy stávajících pravidel sekce, protože sekce byla dlouho
nečinná, prakticky nebylo možné navázat na původní vedení a ani nebylo možné aktuálně ověřit
členskou základnu. Proto byla zvolena tato forma volby.
Hlavním cílemtohoto Výboru je stabilizovat sekci, připravit její nové stanovy, stabilizovat členskou
základnu a to vše k řádným volbám v Seči 2012, již podle nových, nebo revokovaných pravidel.
Václav Liška‐ FN Plzeň – vena.liska@seznam.cz, 732 160 287
Zdeněk Šubrt‐ FN Hradec Králové ‐ Mail: subrt@email.cz, Tel: 608 744 186

Dušan Klos‐ FN Olomouc ‐ Mail: dklos@seznam.cz, Tel: 776 308 054
Petr Špička‐ Nem. Prostějov ‐ Mail: pspicka@email.cz, Tel: 774 602 818
Radek Pohnán‐ ÚVN Praha, Mail: radek.pohnan@uvn.cz, Tel: 773 656 330
Tomáš Grolich‐ FN Brno Bohunice ‐ Mail: tgrolich@fnbrno.cz, Tel: 732 653 277
Ryska Ondřej – FN Bulovka, ondrejryska@centrum.cz, 606 254 686

Nabídka práce na webových stránkách Jan Šimek ‐Mail: ratm@seznam.cz, Tel: 603 456 969

Výbor se sejde ke své schůzi počátkem 1/2011, kdy bude již jasně každý člen Výboru pověřen
vedením některé agendy. Bude zvolen předseda Výboru Sekce mladých chirurgů. Do té doby je
pověřen vedením Výboru Václav Liška.

