Zápis valná hromada ENTOG CZ, 4.12.2004
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Dr. Švabík referoval o zasedání ENTOG v Ljublanji a o jednání s doc. Feyreislem.
V současné době je několik problémů týkajících se licencí, kdy nyní je přechodné
období, ve kterém nechce ministerstvo zdravotnictví uznat licenci vydanou ČLK
pvydané po V/2004. Dr. Švabík zaslal dotaz k právníkovi ČLK a dal podnět
k řešení této situace.
Snaha zástupců ENTOG v jednání s IPVZ je zavedení regulace počtu lékařů
gynekologů na začátku tréningu a ne na konci v rámci závěrečné zkoušky.
Byla iniciována diskuze ohledně subspecializací, které zatím nejsou v novém
zákoně řešeny. Není dosud jasné, jak by vypadal sylabus a zkoušky těchto
subspecializací. Měly by odpovídat doporučení EBCOG, kde jsou uznány 4
subspecializace: onkogynekologie, urogynekologie, reprodukční medicína,
perinatologie.
Bylo navrženo, uspořádat na sjezdu ČGPS v Hradci Královém panelovou diskuzi
na téma nových atestací, kde by měl vystoupit doc. Feyreisl a MUDr. Dvořák,
kterým bude zaslána pozvánka.
ENTOG bude v rámci nového sylabu tréningu organizovat jednoroční semináře.
Představa je taková, že semináře budou monotématické, vystoupí jeden známý
odborník s přednáškou týkající se novinek v oboru a několik lékařů v tréningu.
Semináře budou hodnoceny v rámci předatestační přípravy a zároveň budou
sloužit k navázání kontaktů mezi stejně zaměřenými kolegy.
Během předatestačního kurzu bude pořádán večírek účastníků pod organizací
ENTOG ČZ. Organizací byla pověřena MUDr. Marie Brejchová, FN Motol, Praha.
V dohledné době budou probíhat volby do výboru ČGPS-SSG. Rádi bychom
prosadili do výboru svého zástupce, proto obešleme jednotlivé kliniky a primariáty
s agitačním dopisem.
Byla předložena s¨zpráva o hospodaření. Výdaje byly jen za provoz webových
stránek. V současné době je na kontě 12 198,34 Kč. Daňové přiznání bylo
zpracováno profesionálním daňovým poradcem.
Proběhla volba výkobru ENTOG ČZ. Zvoleni byli stávající zástupci: MUDr.
Kamil Švabík, MUDr. Martin Huser, MUDr. Michael Halaška, revizor MUDr.
Aleš Toman

MUDr. Michael J. Halaška, 10.12.2004

