STRUČNÝ ZÁPIS
ze 7. schůze předsednictva České lékařské společnosti JEP, z.s. v roce 2021, která se
konala dne 7. září 2021 od 13:00 hodin v Lékařském domě
1. Schválení zápisu z 6. schůze předsednictva ČLS JEP v červnu 2021 v Libochovicích
2. Zprávy z MZ ČR: Dr. Šteflová se stala vedoucí odboru na MZ ČR, každou středu již
opět probíhají porady na MZ ČR, čeká se na osud lékového zákona ve sněmovně. Do
Pracovní skupiny pro telemedicínu na MZ ČR vyslala ČLS JEP MUDr. Milana
Cabrnocha, MBA, který byl posléze nahrazen předsedou ČLS JEP prof. Svačinou.
3. Informace o výsledcích publikační soutěže Ceny předsednictva ČLS JEP za nejlepší
publikace roku 2020. Na 1. místě se umístila publikace „Neuropsychiatrie. Klinický
průvodce pro ambulantní i nemocniční praxi“ (Uhrová, Roth a kol.), na 2. místě
„Praktické dětské lékařství“ (Šebková, Zíma a kol.) a na 3. místě „Intenzivní
medicína v praxi (Maláska, Stašek, Kratochvíl, Zvoníček a kol.). Ceny budou
slavnostně předány odpoledne v Sala terrena Valdštejnského paláce pod záštitou
předsedy Senátu a za účasti senátora Romana Krause.
4. Časopisy ČLS JEP – aktuální stav a porovnání bývalých titulů z Mladé fronty po
změně vydavatelů. Probíhá převod časopisu Neonatologické listy k ČLS JEP.
5. Různé:


Dokončují se softwarové úpravy členské databáze (firma Netservis) s novými
funkcemi i příprava nového webu ČLS JEP u MeDitorial.



Celé léto probíhají v Lékařském domě plánované rekonstrukce ve 3. patře
(úpravy chodeb, sociálního zařízení, bývalého apartmá prof. Blahoše před
sjednaným pronájmem a úpravy 2 kanceláří, ze kterých vznikne virtuální
studio) a v 5. patře (úprava chodeb a sociálního zařízení).



Na radnici proběhlo v červenci obnovené jednání s úřadem Městské části
Praha 2 o revitalizaci podloubí v Sokolské ulici před vchodem do Lékařského
domu a sousedním 2 domů, která by měla nastat v příštím roce. Zvažuje se
také možnost zahloubení výtahu pro odpadní kontejnery pod zem.



V Občanské plovárně proběhl další ročník Akademie pacientských
organizací, jehož se prof. Svačina zúčastnil. Současně vzniká v pražských
Vršovicích na podporu pacientských organizací tzv. Pacientský hub
podpořený z evropských fondů jako unikátní prostor rozvoj, spolupráci a

setkávání organizací, pacientů a veřejnosti pod jednou střechou. AIFP bude
v Lékařském domě pořádat vždy 2x edukační semináře o etice výzkumu a
o inovacích léků.


Byl ukončen projekt M-POHL na výzkum pacientské gramotnosti, bude
možné prezentovat výsledky zdravotních pojišťoven na tiskové konferenci.



Předsednictvo schválilo Volební řád Společnosti pro orgánové transplantace
ČLS JEP.



Předsednictvo se ve volné diskusi zabývalo opakujícími se problémy
vzdělávání, uznáváním atestací a umožněním započtení praxe absolvované
lékaři v předatestační přípravě na tzv. covidových jednotkách do
specializačního vzdělávání (odsoudilo uznávání pouhých 50% doby).
Konstatovalo trvající nedostatek poskytovatelů primární dětské a
stomatologické péče a rozdílnosti přístupu k sonografii (jednak jako vysoce
specializovaného oboru pro experty, jednak jako základního prostředku pro
všechny praktiky). Dotklo se plánu prevence karcinomu plic a Národního
onkologického programu i stavby Českého onkologického institutu pro Prahu
a Středočeský kraj a práce přístrojové komise, resp. nekoncepčnosti
schvalování nákupu nových přístrojů bez potřebného personálního zajištění
ve zdravotnických zařízeních i stárnutí přístrojového vybavení obecně. Dr.
Šteflová za MZ ČR v souvislosti s tím navrhla, aby odborné společnosti
vypracovaly pro základní obory a vybrané specializace teze budoucího
vývoje a potřeb.



Předsednictvo schválilo návrh na udělení čestné medaile ČLS JEP prof.
RNDr. Richardu Hamplovi, DrSc. a prof. MUDr. Pavlu Horákovi, CSc. a
udělení čestného členství ČLS JEP prof. MUDr. Milanu Bayerovi, CSc.

