6.1.2011 Loděnice

ZÁPIS ZE SETKÁNÍ VÝBORU SEKCE MLADÝCH CHIRURGŮ
ČCHS
1. Členská evidence
‐oslovení primářů členů Sekce, kteří dosud nereagovali na email ohledně dalšího zájmu
‐ nábor nových členů přes primáře chirurgických odd., na které máme kontakt
‐dopis pro primáře + informační letáček o členství a jeho výhodách‐ vypracuje Dr. Pohnán, dr. Grolich
‐ zasílání akcí členům Sekce mladých chirurgů a všem primářům‐ Dr. Pohnán

2. Naše chyby a omyly V.
3.‐.4.11.2011‐ Tereziánský dvůr HK ‐Dr. Šubrt
‐pozvánky na podzimní setkání‐ již na kongres do Bratislavy ‐Dr. Šubrt (přinese na příští setkání Výboru
v 3/2011)
3. Další akce
‐pozvánka na Seč 2012 (Dr. Šubrt)‐ poslat emailem navrhy, na kongres do Bratislavy a na podzimní
setkáni Sekce mladých chirurgů –
‐Bedrnovy dny (konec dubna) ‐ Varia ‐možnost účasti
‐směřovat k tomu, aby maximální účast byla na podzimním setkání v HK
‐ Vyzvaná přednáška: prof. PAFKO‐ Causae morfia, prof. SCHÜTZNER‐ Jak neprovádět hrudní drenáž

4. Semináře, workshopy
‐ podpora firem Johnson &Johnson, B Braun
‐anketa ‐ co by si chtěli členové Sekce MCH vyzkoušet na sworkshopu
‐ lokality konání seminářů: Brno, HK, Plzeň

5. Webové stránky
‐ přesměrování http://mlady.chirurg.sweb.cz/ na webové stránky chirurgické společnosti a naší Sekce na
nich
‐ otevření Sekce mladých chirurgů pro neregistrované členy

‐ zjistit heslo na http://mlady.chirurg.sweb.cz/
‐ vyřadit logo Hospimed
‐ na Web přidat loga společností Hartmann, Johnson &Johnson, B Braun =Partneři Sekce MCH

6. Stanovy Sekce MCH
‐ návrhy na změny předloží Dr. Klos na příštím setkání Výboru
‐schválení na podzimním setkání řádnou Plenární schůzí Sekce mladých chirurgů

7. Zvolení vedení Sekce mladých chirurgů ČCHS
Předseda: Dr. Zdeněk Šubrt
Místopředseda: Dr. Václav Liška
‐účastnit se výboru Chirurgické společnosti
‐zaslat členům výboru zápis z výboru chirurgické společnosti
‐předat razítko, podpisové právo pro vyjednávání s firmami a ekonomickýcm odborem ČLS JEP Dr.
Šubrtovi

8. Další setkání ‐13.4.2011‐st ‐ 14:00
‐projednat stanovy
‐ pozvánky na Naše chyby a omyly V., na Seč 2012
‐místo konání: Praha (Anděl)‐přesné místo bude upřesněno‐ Dr. Pohnán
‐najít logo sekce MCH
‐Seč 7.‐8.6.2012‐ na podzim zamluvit okolní hotely, aby nenastal problém s ubytováním, vstoupit do
jednání stran ceny

9. Další
‐ odkazy na cestovní smlouvu členům výboru (nutno jet vlastním autem)
http://www.cls.cz/formulare‐ke‐stazeni
vždy formuláře:
Cestovní smlouva pro tuzemské cesty
Žádost o povolení služební jízdy vlastním dopravním prostředkem

