Zápis č. 1 – nové funkční období ze schůze výboru STL konané dne 13. prosince 2018
Přítomni: Adamcová, Bohoněk, Galuszková, Gašová, Kricnerová, Pacasová, Písačka,
Procházková, Řeháček, Turek,
Omluveni: Masopust
Hosté: P. Biedermann
Dr. Galuszková zahájila jednání a předala zprávu volební komise o výsledku voleb do výboru
STL pro následující období. Výsledky voleb do výboru STL budou zveřejněny na webových
stránkách STL.
Dr. Biedermann sdělil, že byl zvolen předsedou revizní komise per rollam.
Volba předsedy společnosti:
Navržen MUDr. Písačka a MUDr. Bohoněk.
MUDr. Bohoněk obdržel v tajné volbě 6 platných hlasů, MUDr. Písačka obdržel 4 platné
hlasy.
Předsedou výboru STL na následující funkční období byl zvolen plk.MUDr. Miloš Bohoněk,
PhD.
Volba místopředsedy společnosti:
Navržen
MUDr.
Řeháček,
MUDr.
Procházková,
a
MUDr.Písačka.
MUDr. Řeháček, obdržel 5 platných hlasů, MUDr. Procházková obdržela 4 platné hlasy,
MUDr. Písačka obdržel 1 platný hlas.
Místopředsedou výboru STL na následující funkční období byl zvolen MUDr. Vít Řeháček.
Volba vědeckého sekretáře:
Navržena doc. Gašová a MUDr. Procházková.
MUDr. Procházková obdržela 5 platných hlasů, doc. Gašová obdržela 3 platné hlasy, dva
členové se zdrželi hlasování.
Vědeckým sekretářem STL na následující funkční období byla zvolena MUDr. Renata
Procházková, PhD.
Volba pokladníka: Na funkci pokladníka byla navržena RNDr. Pacasová.
Obdržela 9 platných hlasů , Jeden člen se zdržel hlasování. Pokladníkem STL na následující
funkční období byla zvolena RNDr. Rita Pacasová, PhD.
Nově zvolený předseda STL MUDr. Bohoněk:
 Poděkoval za získanou důvěru a stručně nastínil svoji představu o činnosti nového výboru
STL a osobních priorit, kterými jsou:
1/ Podpora vědy výzkumu, vzdělávání a publikační činnosti v oboru transfuzní lékařství,
zajištění zdrojů, spolupráce s korporátními partnery
2/ Elektronická evidence členů STL, elektronická registrace členství STL, změna stanov
STL v tomto smyslu, s tím souvisí modernizace a update webových stránek STL
3/ Aktualizace a obnovení činnosti pracovních skupin, se zapojením širší odborné
veřejnosti. Pracovní skupiny by byly dvojího druhu: a) stálé, b) dočasné k aktuálním
problémům
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4/ Systémové řešení registru vzácných dárců, jejich vyhledávání a banky vzácných
přípravků – optimálně formou vzniku nadace.
Poděkoval končící předsedkyni STL MUDr.Galuszkové za odvedenou práci
Vyzval nově zvolené členy výboru STL, aby si na příští jednání připravili podněty pro
programové prohlášení výboru STL.

Dále bylo projednáno:
 Výbor STL přebírá rozpracované úkoly z uplynulého funkčního období – viz zápis ze
schůze výboru STL č.31.
 Výbor STL potvrzuje rozhodnutí předchozího výboru ve věci, že t.č. nepředloží nabídku
na konání regionálního kongresu ISBT v roce 2023 do té doby, než bude v Praze jistota
odpovídajících konferenčních prostor.
Příští schůze výboru STL bude 24. 1. 2019 v 10:30 v Ústavu hematologie a krevní
transfuze v zasedací místnosti v budově A.
Zapsala: MUDr. Renata Procházková, PhD.
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