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STRUČNÝ ZÁPIS 

 

 z 6. schůze předsednictva České lékařské společnosti JEP, z.s. v roce 2022, 

která se konala dne 15. června 2022 od 13,00 hodin v Libochovicích 

 

 

Schválení zápisu ze 5. schůze předsednictva ČLS JEP v květnu 2022. 

 

Jako host vystoupila PhDr. Martina Šochmanová, prezidentka České asociace sester; hledala u 

předsednictva podporu pro ČAS v otázce nové definice a legislativního ukotvení kompetencí 

zdravotních sester především v intenzivní a domácí péči a v preskripci zdravotních pomůcek a 

léčiv. 

 

Prof. Cvachovec (pokladník ČLS JEP) přednesl zprávu o hospodaření ČLS JEP jako celku i 

jejích organizačních složek za rok 2021. Označil rok 2021 jako mimořádně úspěšný, k čemuž 

přispěly zejména velmi úspěšné (ziskové) kongresy velkých odborných společností a zvýšené 

úsilí o vymáhání dlužných částek za členské příspěvky s podporou nových funkcí  

v  softwaru v centrální členské evidenci. 

Podrobnou analýzou jednotlivých příjmů a nákladů však vyplynulo, že existuje poměrně 

značná nerovnoměrnost v ekonomickém výkonu jednotlivých OS a že je tudíž záhodno 

vyzvat všechny ztrátové OS k vyrovnanému hospodaření a vyvedení z červených čísel. 

Prof. Cvachovec také navrhl stabilizovat personální stav zaměstnanců ČLS JEP (16 osob) a 

lépe je finančně odměňovat, resp. motivovat k ekonomickému chování. 

 

Sekretariát ČLS JEP obdržel v termínu do 31. 5. 2022 celkem 13 návrhů na udělení Ceny 

předsednictva ČLS JEP za nejlepší monografii roku 2021 a 7 návrhů na nejlepší článek. Po 

seznámení se s publikacemi proběhne mezi členy předsednictva hlasování. Ceny budou 

předávány 20. září 2022 v Karolinu ve Vlasteneckém sálu. 

 

Vzhledem k prioritě českého předsednictví EK, již je evropská digitalizace, začaly snahy o 

vytvoření samostatné odborné společnosti pro elektronické zdravotnictví (zatím shání Ing. 

Svoboda dostatečný počet zakládajících členů). 
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Prof. Palička doplnil, že 30. 9. 2022 by měla proběhnout s ministrem zdravotnictví 

Koordinační rada pro specializační vzdělávání, kde by se mělo diskutovat mj. o budoucí úloze 

IPVZ (neměla by pokračovat nechtěná konkurence mezi lékařskými fakultami a IPVZ). Dále 

vysvětlil problémy s certifikacemi laboratorních metod v SÚKL a nastínil potřebu vyvolat 

další jednání. 

 

Byla zhodnocena návštěva delegace Slovenské lékařské společnosti v Praze dne 14. 6. 2022 a 

její účast na 64. Purkyňově dnu v Libochovicích, byl vyzdvižen přínos pro vzájemné vztahy a 

padl slib o brzké reciproční návštěvě Bratislavy. 

 

Prof. Pařízek inicioval na MZ ČR jednání o informovaném souhlasu pacienta. Cílem je ve 

spolupráci s našimi odbornými společnostmi vytvoření databáze výkonů pro pacienty, na niž 

bude jednoduchý informovaný souhlas navazovat. 


