STRUČNÝ ZÁPIS
z 3. schůze předsednictva České lékařské společnosti JEP, z.s. v roce 2022,
která se konala dne 8. března 2022 od 14:00 hodin v Lékařském domě

1. Schválení zápisu z 2. schůze předsednictva ČLS JEP v únoru 2022
Zápis byl bez připomínek jednomyslně schválen.
2. Stanovisko ČLS JEP k situaci na Ukrajině
ČLS JEP na svém webu vyvěsila prohlášení odsuzující brutální vojenskou agresi
Ruska proti Ukrajině a vyjadřující solidaritu s ukrajinskými zdravotníky i vším lidem.
Vyzvala své organizační složky k podpoře tohoto stanoviska a k účasti v některé
z mnoha veřejných sbírek na pomoc Ukrajině. Do současnosti už věnovaly ČLS JEP a
její organizační složky 1, 631 mil. Kč.
3. Otázky voleb do odborných společností po diskusi s JUDr. Vackem a
možná organizace shromáždění delegátů
Vzhledem k tomu, jak se v našich organizačních složkách postupem dobu rozšířily
nejrůznější varianty a modifikace při realizaci korespondenčních i elektronických
voleb, navrhl po diskusi s právníkem prof. Svačina vnesení většího řádu do této
oblasti. Různé nuance vznikají hlavně z potřeb OS/SL a souvisejí také s praxí, jakou
udržují při sestavování svých výborů ze zástupců jednotlivých sekcí, regionů,
nelékařských povolání a s jakými právy jsou přijímáni členové do OS/SL. JUDr.
Vacek připraví pro předsednictvo návrh úprav a poté bude na 17. května 2022 svoláno
sekretariátem shromáždění delegátů jednotlivých organizačních složek, které má
mandát schválit úpravu Volebního řádu, popř. Jednacího řádu.
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4. Vyloučení dr. Cimického z ČLS JEP
JUDr. Vacek připravil dopis MUDr. Janu Cimickému, kde ho ČLS JEP vyzývá, aby
sám ukončil své členství, protože vzhledem k presumpci neviny nelze bez možného
právního důsledku člena vyloučit jen na základě nedoložených svědectví o nevhodném
chování.

5. Problematika únavového syndromu
Ze strany pacientských organizací (Klub pacientů s myalgickou
encefalomyelitidou/chronickým únavovým syndromem) dochází k tlaku na zpracování
standardního doporučeného postupu k diagnostikování a léčbě únavového syndromu.
ČLS JEP, včetně svých složek Česká neurologická společnost a Společnost
všeobecného lékařství se odmítla podílet. Po prostudování guidelines NICE se
předsednictvo k otázce vrátí v dubnu a rozhodne, zda dál bude odmítat únavový
syndrom (z hlediska infekčního lékařství) jako nedostatečně definovaný a doložený
stav. Podle MKN-11 ani neurastenie, ani únavový syndrom již za diagnózu
považovány nebudou.
6. Příprava volebního sjezdu
Sjezd delegátů by se měl uskutečnit 19. 1. 2023 .
7. Zprávy z organizačních složek
Česká oftalmologická společnost Jana Evangelisty Purkyně informovala o výsledku
voleb na období 2022 – 2025. Výbor bude pracovat ve složení MUDr. Klára Marešová,
Ph.D. (předsedkyně), doc. MUDr. Šárka Pitrová, CSc., FEBO (místopředsedkyně), prof.
MUDr. Jarmila Heissigerová, Ph.D., MBA (vědecký sekretář), Lenka Strejčková
(pokladník), členové výboru: MUDr. Pavel Diblík, MBA, MUDr. Jaroslav Karhan, prof.
MUDr. Pavel Rozsíval, CSc., FEBO, prim. MUDr. Pavel Stodůlka, Ph.D., prim. MUDr.
Pavel Studený, Ph.D., MUDr. Anna Zobanová.
Revizní komise bude pracovat ve složení: prof. MUDr. Jiří Řehák, CSc., FEBO
(předseda), MUDr. Marta Karhanová, Ph.D., FEBO, doc. MUDr. Ján Lešták, CSc.,
MSc., FEBO, MBA, LLA, DBA, FAOG.
Sekce alergologických sester ČSAKI ČLS JEP informovala o výsledku voleb do
nového výboru na období 2022 - 2025. Bude pracovat ve složení: Jaroslava Šimoníčková
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(předsedkyně), Bc. Alena Voříšková (místopředsedkyně), Jana Zelenková, Lenka
Cesneková, Jana Fuchsová.
Volby probíhají v:
Česká společnost klinické biochemie
Psychiatrická společnost – Revizní komise, Sekce poruch příjmu potravy, Sekce lůžkové
psychiatrie
Společnost radiobiologie a krizového plánování
Česká diabetologická společnost
Společnost urgentní medicíny a medicíny katastrof – Sekce urgentních příjmů
8. Různé
8.1 Schválení udělení zlaté medaile prof. Cyrilu Höschlovi na návrh Psychiatrické společnosti
8.2 Schůzka prof. Svačiny s MUDr. Milanem Trojánkem, novým předsedou SKAP, o
principech spolupráce.
8.3 Ani současné tragické události na Ukrajině nijak nemění podmínky pro výkon lékařského
povolání lékařů, kteří nabyli své vzdělání v zemi, která není členem Evropské unie. Ani
střední a nižší zdravotnický personál nemůže být legálně zaměstnán.
8.4 Informace z jednání na Městské části Praha 2 ohledně revitalizace parteru Sokolská 31:
do července 2022 bude hotová projektová dokumentace úpravy podloubí před Lékařským
domem a ve 2. polovině roku dojde k vlastní realizaci (nové osvětlení, dláždění, výtah na
popelnice ad.).
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