Vážení přátelé, kolegyně a kolegové,
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně (ČLS JEP) zahajuje vydávání
elektronického Newslettru s předpokládanou periodicitou 4x ročně. Stručně chceme
informovat zejména o aktualitách. Věříme, že Vám tento Newsletter usnadní cestu
k důležitým informacím ze života Společnosti i z dění v oblasti českého zdravotnictví.
ČLS JEP sdružuje momentálně 34 896 individuálních členů, 118 odborných
společností a 37 spolků lékařů.

Připomínkování návrhů zákonů
ČLS JEP se pravidelně vyjadřuje k lékové problematice na základě nově uzavřené
smlouvy se SÚKL a k návrhům nových zákonů a vyhlášek v rámci vnitřního
připomínkového řízení MZ ČR. Aktuálně intenzivně jednáme o poslanecké
iniciativě ke změně zákona č. 95/2004 Sb., kde se zdá, že se podaří docílit
konsenzu na počtu specializačních oborů těsně nad 40, a to bez rozlišení, který obor
je základní či specializační.

Poslední události
Upozorňujeme dále na důležité informace na webových stránkách www.cls.cz:





o vzniku pracovních skupin v rámci spolupráce se společnostmi mimo ČLS
JEP
Pracovní skupiny
online číslo 2/2016 Časopisu lékařů českých
ČLČ 2/2016
fotografie ze slavnostního Setkání seniorů ČLS JEP dne 11. ledna 2016
Fotogalerie

Udělení Ceny Jana Evangelisty Purkyně 2016
prof. Soně Nevšímalové
Předsednictvo ČLS JEP, z.s. uděluje na návrh České společnosti dětské neurologie
svou letošní nejvyšší poctu, Cenu Jana Evangelisty Purkyně, paní prof. MUDr. Soně
Nevšímalové, DrSc. z Neurologické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze.
Cena bude slavnostně předána dne 8. června 2016 na zámku v Libochovicích.

Prof. Nevšímalová absolvovala FVL UK Praha a pracovala jako:
1963 - 1971 asistent, Biologický ústav FVL UK Praha
1971 - 1972 sekundární lékař, Neurologická klinika 1. LF UK a VFN Praha
1972 - 1984 odborný asistent tamtéž
1984 - 1997 docent tamtéž
1997 - 2006 profesor a přednosta Neurologické kliniky 1. LF UK a VFN Praha
2006 - 2011 vedoucí lékař dětského oddělení téže kliniky
2011 - dosud vědecký a pedagogický pracovník
Publikovala: 214 původních sdělení v odborných časopisech (z toho 95 s IF), 24
souborných referátů, 293 abstrakt, 32 kapitol v monografiích, 5 monografií.
Citační index (SCI) 3856. H-index 29
Ocenění: nejlepší publikace České neurologické společnosti, České společnosti pro
výzkum spánku, ocenění rektora a 1. LF UK (zlatá medaile), IGA MZ ČR (za
grantový výzkum), Lady PRO, Cena Americké neurologické akademie za nejlepší
práci v oblasti spánkové medicíny
Členství v odborných společnostech:
Česká neurologická společnost (čestný člen)
Česká společnost dětské neurologie (2011-2015 předseda)
Česká společnost pro výzkum spánku a spánkovou medicínu
(místopředseda, čestný člen)
Česká neurofyziologická společnost (čestný člen)
Česká společnost pro neurovědy (člen výboru)
World Association of Sleep Medicine (delegát pro Evropu)
European Sleep Research Society
European Society of Paediatric Neurology (národní delegát)
International Pediatric Sleep Association
International Restless Leg Study Group
Sleep Research Society
Paní profesorce blahopřejeme.

Odkazy na proběhlé tiskové konference ČLS JEP




12. 1. 2016 na téma Stárnutí české populace v příštím desetiletí: víme, co
nás čeká a jsme na to připraveni?
17. 3. 2016 na téma Riziko infekcí u nás a ve světě
18. 4. 2016 na téma Očkování jako nejúčinnější a nejefektivnější
preventivní opatření
Nejbližší tisková konference ČLS JEP na prázdninové téma Prevence
a lifestyle je chystána na 14. června 2016.

Informace o elektronických volbách
ČLS JEP si vybrala smluvního partnera pro pořádání elektronické volby společnost
GLOBAL SERVICES&ASSISTANCE (GS), jejíž volební aplikaci jako první využila
Sekce mladých gastroenterologů České gastroenterologické společnosti.
Na přelomu března a dubna proběhly volby Společnosti infekčního lékařství ČLS JEP
(SIL). Jednalo se o kombinované volby do výboru a revizní komise, pokud neměl
člen elektronickou adresu, mohl hlasovat korespondenčně. Během voleb se na
Helpdesk společnosti Global Services obrátilo zhruba 8 členů SIL, kteří pozvánku
omylem smazali nebo měli obtíže se do systému přihlásit (většinou zadávali špatný
email) - všichni následně řádně odvolili.
Společnost infekčního lékařství i Sekce mladých gastroenterologů ČLS JEP vyjádřily
s průběhem a způsobem voleb velkou spokojenost.
V květnu/červnu proběhnou volby Společnosti rehabilitační a fyzikální medicíny ČLS
JEP.
O elektronické volby projevily zájem také Česká společnost pro klinickou
neurofyziologii ČLS JEP a Společnost pro výzkum stresu ČLS JEP.
Sekretariát ČLS JEP připravuje v součinnosti s JUDr. Vackem a společností GS
manuál pro elektronické volby, který by měl být v nejbližších dnech předložen
předsednictvu ČLS JEP k připomínkování.
Po schválení manuálu předsednictvem ČLS JEP bude rozeslán všem předsedům
našich organizačních složek.

UPOZORNĚNÍ
Návrhy na Ceny předsednictva ČLS JEP za vědecké práce za rok 2015 (původní
monografické i časopisecké práce a práce významným způsobem ovlivňující
zdravotní péči, nebo přenášející vědecké poznatky do lékařské práce) se podávají
již jen do 31. 5. 2016 prostřednictvím předsedů odborných společností ČLS
JEP.
Podrobnosti na webu zde.

Purkyňův nadační fond
Fond byl založen v roce 2003 Českou lékařskou
společností J. E. Purkyně s cílem dále rozšířit aktivity
společnosti a získávat pro ně prostředky. Posláním
fondu se stala podpora mladých lékařek a lékařů do 35
let, zejména na poli vzdělávání a vědecké a publikační
činnosti. V loňském roce byla zvolena nová Správní
rada v čele s prof. MUDr. Karlem Cvachovcem, CSc.,
MBA a fond připravil první projekt, kterým je ocenění
publikace v časopise s nejvyšším impakt faktorem.
Více informací naleznete na webových stránkách Purkyňova nadačního fondu.
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