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Vec: Asociované členstvo ESA – nahlásenie záujemcov
Milé kolegyne a kolegovia, členovia SSAIM, ako aj potenciálni členovia SSAIM
Ako asi viete, SSAIM je kolektívnym členom Svetovej organizácie anestéziológov (WFSA) i Európskej
anestéziologickej spoločnosti (ESA). Za každého člena SSAIM platíme malý príspevok.
V ESA existuje okrem tohto aj individuálne členstvo (44 členov SK), individuálne členstvo pre rezidentov
(4 členovia SK), ako aj tzv. asociované členstvo, ktoré je určené pre každého člena SSAIM, bez ďalšieho
poplatku.
Výhodou asociovaného člena je osobný prístup na členskú stránku ESA (myESA) s prístupom na 3 výborné odborné časopisy European Journal of Anaesthesiology, EJA, Current Opinion in Critical Care a Current
Opinion in Anaesthesiology a 4x ročne elektronický list členom o dianí v európskej anestéziológii (ESA
Newsletter). Ďalej, asociovaní členovia majú zľavu na poplatku na akcie organizované ESA.
Podrobnosti sú na adrese: https://www.esahq.org/membership/membership-types/
ESA: http://www.esahq.org/
Asociované členstvo ESA sprostredkuje 2x ročne národná spoločnosť, zodpovedným je zástupca SSAIM
v NASC (National Anaesthesiologists Societies Committee) (doc. M. Minárik) v spolupráci so zástupcom
SK v ESA Council (Dr. Trenkler).
Asociované členstvo trvá dva roky (počnúc 1.1.2020), potom je potrebné ho obnoviť cestou SSAIM.
Desiatky našich kolegov sú už asociovanými členmi a mali by mať svoju osobnú ESA schránku MyESA
a využívať výhody tohto členstva.
Keďže do konca júna môžeme nahlásiť nových asociovaných členov ESA, dovoľujeme si ponúknuť
členom SSAIM možnosť stať sa asociovanými členmi ESA.
Svoj záujem nahláste do 21.6.2020, prednostne cez primárov oddelení, ktorí boli informovaní, alebo
priamo na adresu stefan.trenkler@upjs.sk.
Záujemcovia o členstvo nahlásia Meno, Priezvisko, Dátum narodenia, Titul a Emailovú adresu. Berú zároveň na vedomie, že tieto údaje budú zdieľané s ESA.
Po odoslaní údajov do Bruselu ESA osloví emailom každého záujemcu a po dohode mu zriadi osobný účet
MyESA, z ktorého bude mať prístup k benefitom.
Ak nie ste členmi SSAIM, môžete sa nimi stať aj do 21.6.2020, aby ste stihli členstvo ESA.
Postup: 1) vyplňte prihlášku zo stránky SLS (http://sls.sk/web/clenstvo-v-sls/), 2) pošlite ju naskenovanú
na clenska@sls.sk alebo poštou na SLS, následne 3) zaplaťte členské, čo sa dá stihnúť podľa sekretariátu
SLS za pár dní.
Zvážte tieto možnosti a podporte svoj osobný profesionálny rozvoj v prospech celej komunity anestéziológov a našich pacientov.
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