Česká hematologická společnost ČLS JEP

ZÁPIS Č. 1
ZE SCHŮZE VÝBORU ČESKÉ HEMATOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI

ČLS JEP KONANÉHO ONLINE DNE 30. 6. 2022

Přítomni: Doubek, Jindra, Kouřilová, Malíková, Mayer, Mikulenková, Papajík, Pavlíková,
Trněný, Žák
Omluveni: Lysák, Kozák, Žáčková
Hosté: Čermák, Faber
Zasedání schůze výboru ČHS zahájil a schůzi vedl předseda volební komise ČHS prof. Faber.
Na programu byl jediný bod: volba vedení ČHS na následující 4leté období.
1) Volba předsedy ČHS
Prof. Faber zrekapituloval výsledky voleb do výboru ČHS.
Následně vyzval prof. Starého, který získal ve volbách nejvíce hlasů, zda chce kandidovat
na předsedu ČHS. Prof. Starý kandidaturu odmítl. Proto byla stejná otázka položena
druhému členu výboru podle počtu hlasů, prof. Žákovi. Prof. Žák souhlasil s kandidaturou
na předsedu. Následně proběhla tajná volba s výsledkem:
Pro 6, proti 2, hlasování se zdrželi 3
Prof. Žák byl zvolen předsedou ČHS.
2) Volba místopředsedů, vědeckého sekretáře a pokladníka ČHS
Prof. Faber vedl volbu dvou místopředsedů, vědeckého sekretáře a pokladníka ČHS.
S kandidaturou na místopředsedy souhlasili prof. Trněný a prof. Mayer. Tajná volba
proběhla s výsledkem - Prof. Trněný pro: 6, proti 1, hlasování se zdrželi 4; Prof. Mayer pro:
10, proti 0, zdrželo se hlasování 0, neplatný hlas 1.
Prof. Trněný a prof. Mayer byli zvoleni místopředsedy ČHS.
S kandidaturou na vědeckého sekretáře souhlasil prof. Starý. Tajná volba proběhla
s výsledkem – pro 11 hlasů, zdrželi se 0, proti 0.
Prof. Starý byl zvolen vědeckým sekretářem ČHS.
S kandidaturou na pokladníka souhlasila p. Pavlíková. Tajná volba proběhla s výsledkem –
pro 10 hlasů, zdrželi se 1, proti 0.
P. Pavlíková byla zvolena pokladníkem ČHS.
3) Různé
1) Prof. Žák informoval o kongresu Hemostáza, trombóza a laboratorní hematologie,
který se bude konat v Hradci Králové 14. až 16. 9. 2022.
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2) Nový výbor poděkoval prof. Faberovi za činnost v revizní komisi ČHS.
3) Prof. Žák navrhl, aby program schůze výboru ČHS byl zasílán i přednostům Center
vysoce specializované hematologické péče a některým z Center rozšířené
hematologické péče, ti by se jako hosté mohli jednání účastnit. Prim. Jindra navrhl,
aby se role těchto hostů jasně definovala; definitivní postup bude diskutován a
upřesněn na následující schůzi.
4) Dr. Mikulenková navrhla, aby byly schůze výboru pravidelně. Výbor s návrhem
nesouhlasil.
5) Prof. Trněný navrhl, aby byli informováni všichni letošní kandidáti do výboru ČHS o
počtu jejich hlasů. Výbor souhlasil; kandidáti dostanou tuto informaci individuálně
v mailu; zajistí předseda volební komise prof. Fáber – pozn. splněno.
6) Prof. Čermák a prof. Papajík informovali, že na podzim 2022 se atestační zkoušky
pro lékaře budou konat v Olomouci.
7) Prof. Čermák by i nadále chtěl být garantem ČHS v lékové komisi ČLS JEP. Na příští
schůzi bude výborem projednáno.
Zapsal: prof. Doubek
Kontroloval: prof. Žák
Další schůze: říjen 2022

