Zápis ze zasedání Výboru Sdružení ambulantních dermatovenerologů ČR
Konané dne 22.9.2020 prostřednictví prostředků umožňující komunikaci na dálku
Jednání bylo zahájeno v 16:15 hod.
Přítomni:
•
•
•

SAD: MUDr. Irena Hejcmanová, MUDr. Monika Hnojnová, MUDr. Ivana Stejskalová,
MUDr. Darina Zelenková, MUDr. Anna Raková, MUDr. Markéta Janíčková
OAKS: Weber
Omluveni: doc. Ettler (SAD), Duba (OAKS)

Zahájení a schválení programu zasedání:
•

•

Předsedkyně MUDr. Irena Hejcmanová zahájila zasedání Výboru a konstatovala, že je přítomno
6 členů Výboru SAD, jednání je usnášeníschopné a nadpoloviční většina pro schválení usnesení
jsou 4 hlasy.
Navržený program zasedání byl schválen jednomyslně.

Program
•

•

•

Informace ohledně aktuálního stavu potvrzených přednášejících a vystavovatelů
o Z vystavovatelů zatím účast zrušil pouze LOREAL
o Přednášející
▪ Mgr. Chudlíková preferuje on-line;
▪ čekám na potvrzení od MUDr. Jarmila Křikavová; MUDr. Jitka Dobešová
▪ ostatní potvrdili
Storno poplatky a náklady spojené s případným zrušením prezenční formy sjezdu a přesunu
do on-line
o Zatím pouze spojené s pronájmem prostor (smluvní pokuta 20 000 Kč) – případně je
možné zkusit projednat přesun na jiný termín a požádat o neuplěnění pokuty (stejně
jako na jaře)
Jednání výboru SAD
o Prezenční jednání výboru SAD se uskuteční v předvečer Sjezdu (a to ať se bude konat
ve formě prezenční, nebo online)

Usnesení:
•

S vědomím současné dynamicky se vyvíjející situace v souvislosti s COVID, ale také s vědomím
potřebnosti a důležitosti diskuse se členskou základnou a možností projednání strategických
záměrů SAD členové výboru pověřují OAKS, aby nadále pokračoval v přípravách prezenční
formy Sjezdu SAD, pokud nebude možnost pořádání hromadných akcí nařízením vlády
zakázána.
Proti – 0; Zdržel se - 0; Schváleno jednomyslně.

Výbor SAD ukládá
OAKS
•

poslat informaci na členy, že stále počítáme s prezenčním konáním

•
•
•

zjistit možnosti schválení stanov korespondenční formou
ověřit s AFI zabezpečení desinfekcí
zjistit množství platných rezervací (a storen) ve Zlaté Štice pro indikaci množství
účastníků, kteří budou přespávat a rezervaci místa na společenské setkání

Jednání bylo ukončeno ve 17:10 hod.

Zapsal: Jakub Weber

Ověřil: MUDr. Irena Hejcmanová

