STRUČNÝ ZÁPIS
z 10. schůze předsednictva České lékařské společnosti JEP, z.s. v roce 2021,
která se konala dne 14. prosince 2021 od 14:00 hodin v Lékařském domě

1. Schválení zápisu z 9. schůze předsednictva ČLS JEP v listopadu 2021
Zápis byl bez připomínek jednomyslně schválen.
2. Informace o našich časopisech
Prof. Svačina informoval o schválení finanční dotace z MZ ČR, díky níž se rozšíří podpora
našim vydávaným (a ztrátovým) titulům o 4 další ještě pro letošní rok, dále seznámil
předsednictvo s edičním plánem Časopisu lékařů českých na rok 2022 (zatím jsou rozjednány
náplně z oblasti osteologie, střevních zánětů a hepatologie).
Ředitelka sekretariátu oznámila podpis další smlouvy na časopis Česko-slovenská
neonatologie. V jednání je smlouva na časopis Paliativní medicína. Dále upřesnila změnu
algoritmu rozúčtovávání režijních nákladů od roku 2021: každému časopisu připadne pevná
částka 5 000 Kč/rok plus pevná částka za každého předplatitele 140 Kč/rok.
3. Prohlášení ČLS JEP ke covidové pandemii s ČLK
Prof. Svačina popsal genezi prohlášení, které bylo 22. 11. 2021 rozšířeno prostřednictvím
Protextu ČTK jako Společné stanovisko ČLS JEP a Vědecké rady ČLK ke strategii adaptace
České republiky na epidemii onemocnění covid-19.
4. Club JEP, semináře s AIFP
Prof. Svačina zrekapituloval nejprve, že online proběhly 2 úspěšné webináře z cyklu o nových
léčebných principech a terapiích pro odbornou veřejnost (o CarT a mRNA), Připravovaný
Club JEP o pandemii obezity byl zatím zrušen, ale uspořádá se beseda o specializačním
vzdělávání u nás i ve světě.
Setkání seniorů plánované na 11. 1. 2022 odsouváme nejspíš na jaro, je třeba vybrat vhodnou
přednášku.

5. Zprávy z MZ
Prof. Svačina a dr. Šteflová referovali o některých zásadních problémech, které se nyní na MZ
ČR řeší, např. očkování proti covid-19 u praktických lékařů, dokonce i zubařů a lékárníků.
Dále se na MZ ČR zpracovala databáze pacientských organizací. Prof. Švihovec začal diskusi
o tom, jak bude postupovat Poradní orgán pro Poradního orgánu pro úhradu léčiv určených
k léčbě vzácných onemocnění, kam ČLS JEP za odborné společnosti nominovala 5 zástupců,
ale fakticky nemá žádnou konkrétní společnost, která by se zabývala orphan onemocněním a
zaštítila je.
Intenzivně se na MZ ČR řeší evropská notifikace Českého metrologického institutu (referoval
prof. Beneš) a komunikace s několika skupinami pro telemedicínu, kdy existuje ministerská
skupina s EUC a skupina Unie zaměstnavatelských svazů jako další. Nastupující ministr prof.
Vlastimil Válek vytváří proticovidový tým, chce vědeckou garanci ČLS JEP ve spolupráci
s Českou vakcinologickou společností ČLS JEP.
6. Zprávy z organizačních složek
Spolek lékařů ČLS JEP Karviná oznámil ukončení činnosti a žádá o zrušení, které
předsednictvo odsouhlasilo.
Volby v současné době probíhají v:
České oftalmologické společnosti
České gynekologické a porodnické společnosti
Společnosti estetické chirurgie
České revmatologické společnosti
České společnosti alergologie a klinické imunologie
České endokrinologické společnosti
České lymfologické společnosti.
7. Různé
7.1 Žádost o zřízení nové společnosti pro ultrazvuk v medicíně
Předsednictvo se přiklání k tomu, aby vznikla sekce v rámci existujících struktur, nejspíše
tedy sekce České společnosti lékařské fyziky ČLS JEP.

7.2 Vyloučení MUDr. Jana Cimického z Psychiatrické společnosti ČLS JEP
Po medializaci nepřípustného chování vůči pacientkám zahájila Psychiatrická společnost ČLS
JEP proces návrhu vyloučení MUDr. Jana Cimického, který konzultovala s právníkem dr.
Vackem. MUDr. Cimický je zároveň členem České lékařské akupunkturistické společnosti
ČLS JEP. Po diskusi s právníkem ČLS JEP předsednictvo konstatovalo, že je třeba dát
možnost vyjádření se i protistraně a celá záležitost bude poté znovu otevřena.
7.3 Ocenění pro doc. Němce a doc. Veverku u příležitosti konce jejich funkčních
období
Doc. MUDr. Petr Němec pracoval po 3 funkční období jako předseda České společnosti
kardiovaskulárních chirurgie ČLS JEP a doc. MUDr. Jan Veverka jako dlouholetý vedoucí
redaktor časopisu Česká stomatologie a z důvodu nemoci nebude pokračovat. Oběma
odsouhlasilo předsednictvo za jejich záslužnou činnost udělení čestné pamětní medaile.

Prof. Svačina v závěru schůze poděkoval všem členům předsednictva za jejich práci
v obtížném roce 2021.

