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         V Brně, dne 19.8.2008 
 
Vážení kolegové, 
  
dovoluji si Vás seznámit s prvními kroky, které byly učiněny v navázáni spolupráce PS IK 
ČKS s SCAI. 
  
1. Jedna z nabídek prezidenta SCAI, prof. Hijaziho, se týká hrazení registrace, ubytování a 
obědů pro vybraného mladého kolegu v začátcích intervenčního tréninku (po dohodě 
s prezidentem ČKS, doc. Chaloupkou, je předpokladem věk do 35 let) na SCAI Fellows 
Course. Tento kurz se bude konat 8.-12.12.2008 v hotelu Mirage v Las Vegas. Podrobnější 
informace můžete najít na stránkách SCAI - http://scai-icfc.org/. Prosím o předání této 
informace všem potenciálnim kandidátům z Vašich center a v připadě zájmu je nutné zaslat 
jejich CV s obsahem viz dále na adresu moji a M. Želízka viz níže do 10.9.2008. Výběr 
kandidáta bude proveden na jednání Výboru PS IK ČKS v polovině září t.r. (při výberu se 
budeme řídit jejich doporučením, které ponechávám v původní formulaci - An informal 
competition could be based, for example, on a brief essay, recent research and/or practice 
accomplishments, academic record, career goals, publications or other meritorious 
qualifications that you determine.) Úhrada cestovného je pro zvoleného kandidáta 
předběžně přislíbena prezidentem ČKS, doc. Chaloupkou.  
2. Guidelines SCAI je možné shlédnout na http://www.scai.org/drlt1.aspx?PAGE_ID=3803. 
3. Členství v SCAI (opět ponechávám v původní verzi) - ...SCAI has several membership 
opportunities available for our international partners. In many instances, we can provide free 
membership to your interventional Fellows-in-Training while they are in training, which allows 
for full online access to SCAIâs interventional journal, as well as all other online benefits. For 
physicians who have completed interventional training, we offer Fellow (FSCAI) and 
International Associate membership  opportunities. For the latter, the only qualification is 
that, to become an SCAI International Associate Member, the individual must first be a 
member of your society.We believe this can be an important way that SCAI could assist you 
in growing your society. (We would like to note, however, that membership in SCAI is not 
necessary for your members to use ICI) 
  
Věřím, že Vás některá z nabízených možností zaujme a těším se na pokračování 
spolupráce. 
  
Se srdečnými pozdravy a přáním příjemného zbytku léta 
  
Petr Kala 
Předseda PS IK ČKS 
 


