ZAPISNIK
Občnega zbora Društva za celično in tkivno inženirstvo Slovenije,
ki je potekal
12. 06. 2015 ob 16:45
v knjižnjici Ortopedske klinike UKC Ljubljana
Dnevni red:
1.
2.
3.
4.
5.

Poročilo o delovanju društva v letu 2014 - v priponki
Finančno poročilo za leto 2014 (predsednik nadzornega sveta Matjaž Jeras)
Volitve organov društva
Potek dela društva v tekočem letu (2015) in plan za leto 2016
Razno

Prisotni: Damjan Radosavljević, Miomir Knežević, Matjaž Jeras, Katerina Čeh, Nevenka
Kregar Velikonja, Nada Knežević, Lenart Girandon, Mateja Erdani Kreft, Mirjam Fröhlich.
Opravičeni: Elvira Maličev
Zapisnik:
1. Potrjeno poročilo dela društva za leto 2014 (Priloga 1)
2. Finančno poročilo:
•
•

Denarna sredstva društva znašajo 8,745.00 EUR
V letu 2014 je bilo realiziranih 393,46 EUR prihodkov (članarina, donacija
od dohodnin) in 612,67 EUR odhodkov (stroški vodenja računa,
računovodstva, podaljšanja domene), ki so bili realizirani za namen
delovanja društva. Presežek stroškov je 219.21 EUR.

3. Volitve organov društva:
Potrjen je bil predlog podaljšanja mandata obstoječim organom društva:
•
•
•

Predsednik društva: Damjan Radosavljević
Tajnik društva: Mirjam Fröhlich
Blagajnik društva: Urška Verbovšek

Člani upravnega odbora (min 1+4):
• Damjan Radosavljević, predsednik

•
•
•
•
•
•
•

Miro Gorenšek
Nevenka Kregar Velikonja
Matej Drobnič
Miomir Knežević
Helena Motaln
Mirjam Fröhlich
Elvira Maličev

Člani nadzornega odbora (min 3):
• Matjaž Jeras, predsednik
• Branko Koritnik
• Primož Rožman
• Matevž Gorenšek
• Tamara Lah
4. Potek dela društva v tekočem letu (2015) in plan za leto 2016
Delo društva poteka v skladu s planom.
V zvezi s spremljanjem oblikovanja zakonodaje na področju tkiv in celic/oz.
nerutinsko pripravljenih zdravil za napredno zdravljenje je bila 5.3.2015 na
Ministrstvo za Zdravje poslana prošnja za pojasnitev v zvezi z novim zakonom.
Posredovan je bil dokument z vprašanji, predlogi in komentarji, ki ga je pripravila
delovna skupina imenovana na okrogli mizi dne 11. 12. 2014. Dokument, ki je bil
posredovan na ministrstvo je na voljo na spletni strani.
Organizirali smo simpozij: CTESS 2015 “Regenerative Medicine:
Achievements and Perspectives”, ki je potekal 17 aprila 2015. Cilj simpozija
je bil predstaviti novosti s področja tkivnega inženirstva in regenerativne
medicine in pospešiti sodelovanje med kliniko, raziskovalci, podjetji in
zakonodajnimi organi ter tako prispevati k razvoju regenerativne medicine v
Sloveniji. Vsebina simpozija je bila predstavljena v treh tematskih sklopih in
sicer: (i) klinične raziskave, (ii) predklinične raziskave in raziskave in vitro ter (iii)
biomateriali. Na simpoziju je predavalo 25 predavateljev iz 5 držav. Vseh
udeležencev je bilo 130. Pridobili smo 16 sponzorjev, dogodek je posloval z
dobičkom; končna bilanca še ni pripravljena, ker vsi računi še niso zaključeni.
Zdravniška zbornica Slovenije je za udeležbo na simpoziju dodelila 6 (pasivna
udeležba) oz. 9 kreditnih točk (aktivna udeležba). Publikacija simpozija s povzetki
prispevkov in utrinki s simpozija so na voljo na spletni strani.
V tekočem letu se bo pripravila volilna komisija, oz. se bodo zbrali predlogi za
nove organe društva.
Plan za leto 2016
-

Organizacija občnega zbora društva

-

Organizacija priložnostnih predavanj

-

Sestanki upravnega odbora DCTIS

-

Diseminacija in publikacije (vzdrževanje spletne strani društva, izmenjava
informacij med člani, bilten)

-

Spremljanje oblikovanja zakonodaje na področju tkiv in celic/oz. nerutinsko
pripravljenih zdravil za napredno zdravljenje

-

Aktivno vključevanje na področju aktualnih tematik matičnih celic in celičnih
terapij

-

Akcijski plan za pridobivanje novih članov

5. RAZNO
-

Članarina za leto 2015 in 2016 znaša 15 EUR (enako kot za leto 2014). Članom
bo posredovano natančno navodilo za plačilo članarine preko spletnih položnic.

-

Članom bo poslan poziv za donacijo dela dohodnine (332 eur za leto 2014)

Ljubljana, 12. 6. 2015
Zapisnik pripravila:
dr. Mirjam Fröhlich
tajnica društva

Potrdil:
prim. Damjan Radosavljević, dr. med.
predsednik društva

PRILOGA 1:
POROČILO DELA DRUŠTVA ZA CELIČNO IN TKIVNO INŽENIRSTVO SLOVENIJE
ZA LETO 2014:

-

Priprava poročila DCTIS kot društva v javnem interesu za Ministrstvo za visoko
šolstvo, znanost in tehnologijo, 20. 3. 2014

-

Sestanek upravnega odbora DCTIS, 20.10. 2014, Ortopedska klinika UKC
Ljubljana

-

Organizacija okrogle mize na temo nerutinsko pripravljenih zdravil za
napredno zdravljenje, kar ureja novi zakon o zdravilih (ZZdr-2: SOP 2014-010539), 11. 12. 2014, Ortopedska klinika UKC Ljubljana
Tema okrogle mize je bila nova zakonodaja na področju tkiv in celic. Na okrogli
mizi so sodelavali predstavniki organizacij, ki se ukvarjajo z nerutinsko
pripravljenimi zdravili za napredno zdravljenje – predstavili so svoje poglede na
zakon in diskutirali o vidikih njegove implementacije v prakso. Udeleženci so na
okrogli mizi uskladili stališča glede zakona in pripravili dokument z vprašanji,
predlogi in komentarji – prošnja za pojasnitev v zvezi z novim zakonom je bila
posredovana tudi na Ministrstvo za Zdravje.

-

Občni zbor društva, 11. 12. 2014, Ortopedska klinika UKC Ljubljana

-

Organizacija priložnostnih predavanj:

1. 'Stem Cells and Cancer', dr. Colin P McGuckin, President and Director of the
Cell Therapy Research Institute, Lyon. 29. 1. 2014 ob 15:00, Ortopedska klinika
UKC Ljubljana
2. 'Beyond Hematology – Cord Blood for Liver Intervention', dr. Saba
Habibollah, MD, MBBS. Postdoctoral Research Associate, Newcastle University,
UK. Innovative Medicines Initiative; StemBANCC (Stem cells for Biological Assays
of Novel drugs and prediCtive toxiColgy), 26. 11. 2014, Ortopedska klinika UKC
Ljubljana
-

Obnova društvene spletne strani www.dctis.si.

-

Izmenjava informacij med člani
Članom društva in ostalim zainteresiranim so bila posredovana vabila na
strokovna predavanja in dogodke, organizirane s strani DCTIS in drugih inštitucij.

-

Poziv članom društva za namenitev dela dohodnine v korist DCTIS

Ljubljana, 20. 3. 2014
Poročilo pripravila:
dr. Mirjam Fröhlich
tajnica društva

Potrdil:
prim. Damjan Radosavljević, dr. med.
predsednik društva
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