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Usnesení Siezdu deleqátů české lékařské
společnosti J. E. Purkv4ě

Sjezdu delegátů České lékďské společnosti J. E. Purkyně, konaný dne 31. I.2OII v Praze.

Vyjadřuje poděkování odsfupujícímu předsednictr,u arevizní komisi za jeho dosavadní práci.

Schvaluje
o Zptálruo činnosti předsednictva ČLS JEP zaobdobí od minulého sjezdu (2O07-20IO)

přednesenou prof. MUDr. J. Blahošem, DrSc.
. Zprávu o činnosti revizní komise přednesenou předsedkynírevizní komise doc.

MUDr. V. Marešovou' CSc.
o Zprávuo hospodaření ČLS JEP přednesenou pokladníkem prof. MUDr. J. Švihovcem,

DrSc.

Bere na věďomí
o Informaci prof. MUDr. V. Paličky o proběhlých jednaních se zástupciMZ ČR, LoK a

CLK v posledních dnech na téma akce 
', 

Děkujeme, odcházime".

Poďporuje
o Stanovisko předsednictva Črs rpp k akci,,Děkujane, odclláu:ímé" ze dne 14.

2010 (viz příloha usnesení č. 1)

Zvolil
o Předsednictvo a Revizní komisi Črs rBp (viz příloha usnesení č. 2)

akk dd
o Novému předsednictvu navrhnout pracovní skupinu k přípravě novely stanov CLS

JEP ve variantách umožňujících zachóvání individuálního členství případně zavedení
členství kolektivní jednotlivých odborných společností, a vyřešení problému
přidruženého členství. Tento návrh novely stanov do jednoho roku předložit
mimořádnému sjezdu Črs rpp.

o Předsednicfiu dále pokračovat v jednríní s MZ ČR o specializačním vzdělávánt.
o Posílit roli ČLS JEP v jednání sMZ ČR a dalšími subjekty na téma souvisejícími

s tvorbou a definicí úhradových a léčebných standardů zdravotní péče.
o V rámci kontinuálního vzdělávéní se podílet na tvorbě jednotného systému

ohodnocenívzděIávacích akcí acentrální evidenci celoživotního vzdělávaní.
o Novému předsednictvu, aby přijímalo podněty z organizačních složek Črs rgp

týkajících se problémů ve zdravotnictví a aby týo podněty předávalo ministru
zdravotnictví, případně jiným relevantním orgarizacim, s Žádostí o řešení.

o Pruběžně informovat organizační sloŽky Črs rpp o jednaních v těchto uvedených
bodech.

Členové návrhové komise:

Prof. MUDr. Michal Anděl' CSc.

MIIDr. Hana Cabrnochová

MIlDr. Otto Herber

v PŘze dne 31. 1.2011
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Předsedům organizačních složek ČLs :rp.

CZF'.CIJ
MEDICAL
ASSOCIATION
J.E.PURryxň

V Praze I4.t2.20L0

Požadavek čLS JEP k důstoinému oostavení lékařů.

Jedním z hlavních poslání Čs :rp je podle Stanov podpora odborného růstu našich

lékařů. Podmínkou k plnění tohoto cíle je nejen rozumný systém medicínského

vzdělávání, nýbrž i příznivé materiální a sociální postavení lékaře. V sociologičrýcn

anketách byl lékařslcý stav vždy na pruém místě a bylo ďěno jeho humánní poslání.

Nedostatečné hodnocení práce pracovníků ve zdravotnícWí je v rozporu s rozuojem

jejich odbornosti i existenčních podmínek a v konečném důsledku i ve zhoršení

zdravotní péče o naše občany i dobré pověsti lékařského stavu.

Čs :rp proto požaduje vynaložit úsilí směřující ke zlepšení existenčních podmínek

našich zdravotníků a tím i ku prospěchu a spokojenosti našich pacientů.

Jménem předsednictva

Prof. MUDr' Jaroslav Blahoš, DrSc.
předseda Čs:rp

Společnost je zapsimav registru MV pod ě j' ysPl|-2727/90-R

Adress: P.o.Box 88' Sokolská 31
12026Praha2
Czech Republic

Phone: (+420) 224 266 201
Fax: (+420)224266212
E-mail: czma@cls.cz
www.cls.cz
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Předsednichro čs JEP _ období 2oLL-2oL4
(15ti členné, zvolené 31.1.2011)

prof. MUDr. Jaroslav Blahoš, DrSc. předseda
prof. MUDr. Vladimír Palička, CSc., Dr.h.c. 1. místopředseda
prof. MUDr. Jan Skrha, DrSc. 2. místopředseda
prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA vědecký sekretář
prof. MUDr. Jan Svihovec, DrSc. pokladník

čIenové přdsedniava

prof. MUDr. Michal Anděl, CSc.
prof. MUDr. Petr Arenberger, DrSc., MBA
prof. MUDr. Petr Broulí( DrSc.
MUDr. Hana Cabrnochová
prof. MUDr. Karel Cvachovec, CSc., MBA
prof. MUDr. Petr Goetz, CSc..
MUDr. Otto Herber
prof. MUDr. Jiří Raboch, DrSc.
prof. MUDr. Aleš Ryška, Ph.D.
prof. MUDr. Štěpán Svačína, DrSc., MBA

Revizní komise čs rrp
doc. MUDr. Vilma Marešová, CSc. předseda RK
prof. MUDr. Jan Hořejší DrSc. místopředseda RK

čtenové nt<

MUDr. František Neradílek
plk. prof. MUDr. Jan Ósterreicher, Ph.D.

PhDr. Anna Arnoldová


