Zápis z 1. jednání výboru ČUS ČLS JEP dne 12.10.2011 v Praze
v rámci 57. Výroční konference ČUS
Přítomni: prof. MUDr. Marek Babjuk, prof. MUDr. Milan Hora, MBA, prof. MUDr. Tomáš
Hanuš, doc. MUDr. Ladislav Jarolím, doc. MUDr. Jan Krhút, doc. MUDr. Milan Broďák,
doc. MUDr. Roman Zachoval, as. MUDr. Aleš Petřík, MUDr. Míťa Rosenberg,
Revizní komise: as. MUDr. Michaela Matoušková, doc. MUDr. Jan Doležal, doc. MUDr.
Radim Kočvara
Host: předseda volební komise prim. MUDr. Pernička
Prim. Pernička zahájil schůzi výboru a v souladu se stanovami vedl volbu předsedy
společnosti ČUS a předsedy revizní komise ČUS. Viz příloha.
Zvolený předseda společnosti prof. M. Babjuk poděkoval za zvolení a stanovil v krátkosti
základní body pro práci společnosti a avizoval vytvoření programového prohlášení nového
výboru společnosti. K hlavním bodům patří zachování celistvosti oboru a prezentace oboru
navenek. Pro „zkušební“ období navrhuje částečnou „profesionalizaci“ řízení chodu
společnosti a zřízení postu tajemníka společnosti, který bude placen ze zdrojů ČUS.
Konkrétní návrh osoby, pracovní náplně i způsobu hodnocení bude představen na příští
schůzi.
Volba 1. místopředsedy:
návrh: prof. MUDr. Milan Hora. V tajné volbě „pro“ návrh 8 hlasů, jeden volební lístek
neplatný.
Volba 2. místopředsedy:
Návrh: MUDr. Míťa Rosenberg. V tajné volbě „pro“ návrh 7 hlasů, proti 1 hlas, jeden volební
lístek neplatný.
Volba pokladníka:
Návrh: as. MUDr. Aleš Petřík. V tajné volně „pro“ návrh 8 hlasů, jeden volební lístek
neplatný.
Složení výboru společnosti: předseda: prof. MUDr. Marek Babjuk, CSc.
1. místopředseda: prof. MUDr. Milan Hora, Ph.D., MBA
2. místopředseda: MUDr. Míťa Rosenberg
pokladník: as MUDr. Aleš Petřík
Výbor dále pověřil prof. Tomáše Hanuše, DrSc, kontinuálním rozvíjením zahraničních vztahů
ČUS se zahraničními strukturami s výjimkou SIU, kde je zástupcem společnosti doc. Jarolím.
Oblast edukace bude v gesci doc. Krhúta, včetně projektů s firmami, kde lze předpokládat
vědecký potenciál spolu s komerčním zázemím. V oblasti postgraduálního vzdělávání bude
kooperovat s Akreditační komisí MZd.
Oblasti úhrad a spoluprácí s Grémiem primářů (GPPU) se bude věnovat doc. Zachoval.
Lékovou politiku a jejímu zastoupení v ČLS byl pověřen doc. Jarolím a dr. Matoušková.
Novým webmasterem byl ustanoven MUDr. Broďák, který ve spolupráci se sekcí rezidentů
aktualizuje www stránky.
Jednání výboru bude otevřeno pro hosty a sekce (rezidenti, střední nemocnice - GPPU, SAU,
sekce), včetně zástupce Společnosti robotické chirurgie.
Prof. Babjuk vyzval všechny do příští schůze k přípravě základních bodů činnosti v dané
oblasti, které se stanou součástí programového prohlášení.
58. Výroční konference ČUS, 2012

Příští, tedy 58. Výroční konference ČUS, se uskuteční 31.10. – 2.11.2012 v Ostravě.
Prezidentem konference bude doc. Krhút, výbor souhlasí všemi hlasy. Doc. Krhút na plenární
schůzi představí budoucí konferenci členům ČUS, na příští schůzi připraví prezentaci o místě
konference a další podrobnosti.
Pro další konference bude vypsáno výběrové řízení na pořádající agenturu.
Termín příští schůze výboru: 25.10.2011, 15.00, místo bude upřesněno.
Zapsala M. Matoušková

