ČESKÁ RESUSCITAČNÍ RADA
Informace o termínu a průběhu voleb do Výboru ČRR

Vážené členky, vážení členové,
v souladu se Stanovami ČRR byl v rámci členské schůze ČRR dne 18. 10. 2016 v Ostravě stanoven na konec
kalendářního roku 2017 termín voleb do Výboru ČRR na další funkční období 2018–2022.
S cílem zajistit vysokou profesionální úroveň voleb odsouhlasil Výbor ČRR na svém zasedání dne 3. 10. 2017 v
Praze principy volby kandidátů a metodiku vlastního průběhu voleb, která zůstane na základě pozitivní zpětné
vazby zachována ve stejné podobě jako při volbách předchozích.
Do Výboru ČRR může v souladu se Stanovami ČRR kandidovat kdokoliv z aktivních individuálních členů ČRR za
předpokladu plnění členských povinností. Kvalifikačním předpokladem práce ve Výboru ČRR je zdravotnické
vzdělání, vysoká odborná znalost problematiky v celém rozsahu resuscitační medicíny, včetně rozšířené
neodkladné resuscitace a poresuscitační péče, doložená publikační a přednášková činnost, dlouhodobé
praktické zkušenosti se vzděláváním zdravotnických profesionálů anebo s poskytováním zdravotních služeb
kriticky nemocným pacientům, a zejména schopnost plynulé písemné a ústní komunikace v anglickém jazyce z
důvodu smluvně stanovených povinností ČRR vůči European Resuscitation Council (ERC).
Zájemci o práci ve Výboru ČRR splňující výše uvedené předpoklady prosíme o zaslání profesního životopisu s
aktuální fotografií a motivačního dopisu na emailovou adresu Sekretariátu ČRR: office@hanzo.cz v termínu do
24. 11. 2017 23:59 (rozhoduje datum odeslání e-mailu). Na konci listopadu budou přijaté materiály od všech
kandidátů, kteří splňují výše uvedené podmínky, zaslány e-mailem všem členům ČRR spolu s odkazem na online
hlasovací formulář.
Vlastní volby proběhnou elektronicky v termínu od 1. 12. 2017 do 5. 12. 2017. Podrobné pokyny k vlastní volbě
budou uvedeny v doprovodném e-mailu s odkazem na hlasovací formulář. Právo volit členy Výboru ČRR mají
v souladu se Stanovami ČRR všichni individuální členové ČRR za předpokladu plnění členských povinností.
Hlasovací formulář bude ošetřen tak, aby každý člen ČRR mohl volit pouze jednou. Výbor bude složen stejně
jako dosud čtyřmi členy ČRR, kteří jsou zároveň aktivními členy ERC, čtyřmi dalšími členy ČRR, a zástupci každé
z pěti spolupracujících odborných lékařských společností, kteří budou jmenováni výbory nebo statutárními
zástupci těchto společností. Případné dotazy prosím směrujte na pana Jana Lapeše, lapes@hanzo.cz.
Se srdečným pozdravem,

MUDr. Anatolij Truhlář, Ph.D., FERC
předseda výboru ČRR
Hradec Králové, 7. 11. 2017
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