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Vážené kolegyně a kolegové,  

 

ocitáme se již ve 4. vlně Covid-19, nicméně náš Newsletter je znovu zde, aby Vás informoval o 

událostech posledních měsíců v ČLS JEP. Doba je turbulentní, máme staronového ministra a po 

celostátních volbách se očekává další změna v čele ministerstva zdravotnictví. ČLS JEP chce 

především znovu otevírat problematiku dalšího specializačního vzdělávání, s nímž úzce souvisí 

nedostatek odborníků při zajišťování zdravotní péče. Dále musí v souvislosti s rostoucími finančními 

náklady řešit vydávání svých odborných časopisů a ekonomizaci provozu celé organizace. 

Dobrou zprávou je, že Česká neonatologická společnost ČLS JEP se rozhodla vydávat svůj časopis 

s názvem Česko-slovenská neonatologie od ledna 2022 pod hlavičkou ČLS JEP. Tento časopis bude 33. 

časopisem naší společnosti. 

Intenzivně se věnujeme rekonstrukci webových stránek ČLS JEP a elektronizaci administrativních 

postupů zejména při práci oddělení centrální evidence členů a věříme, že již skutečně brzy objevíte 

změny k lepšímu z vlastní zkušenosti. 

V Lékařském domě probíhá od léta celá řada stavebních úprav a modernizací prostor – mj. 

rekonstrukce sociálního zařízení a chodeb ve 3. a 5. patře, úprava prostor bývalých kanceláří prof. 

Blahoše pro účely nutriční poradny.  

Důležitým počinem je, že byly propojeny 2 kanceláře ve 3. patře a uzpůsobeny na virtuální studio pro 

vysílání  on-line přenosů. Pronájem tohoto studia nabízíme našim organizačním složkám k dispozici 

zdarma. Technickou podporu a streamování zajišťuje firma Target MD. 

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 sousedních 2 domů, která by měla 

nastat v příštím roce. Zvažuje se také možnost zahloubení výtahu pro odpadní kontejnery pod zem. 

 

Přejeme vám co nejlepší prožití příštích dnů a především hodně zdraví a klidu. 

 

prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc. 

předseda ČLS JEP  
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Další zprávy z ČLS JEP 

Slavnostní akce 

 

Dne 16. června 2021 proběhlo v Libochovicích předání Ceny Jana Evangelisty Purkyně panu prof. 

MUDr. Eduardu Zvěřinovi, DrSc., FCMA, plk. v.v., kterého na nejvyšší ocenění ČLS JEP navrhly Česká 

společnost pro neurovědy a České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku. 

Přednášky k oslavě vyznamenaného přednesli  prof. Josef Syka, dr. Jiří Paleček, prof. David Netuka, 

prof. Pavel Haninec, prof. Jan Plzák a prof. Jan Betka. Všichni vyzvedli nezdolnost, odbornost a 

všestrannou osobnost prof. Zvěřiny a přispěli k radostné a slavnostní atmosféře celého Purkyňova 

dne. 

 



 
 

Newsletter ČLS JEP 2/2021 

3 
 

      

Další tradiční ceremoniál se uskutečnil 7. září 2021 v Sala terrena Valdštejnského paláce 

v Praze, kdy byly za účasti senátora a předsedy Výboru pro zdravotnictví MUDr. Romana 

Krause předány Ceny předsednictva ČLS JEP za nejlepší vědecké publikace. Na Ceny navrhují 

naše organizační složky monografie nebo články vydané v uplynulém roce, tedy 2020, 

přičemž podmínkou je minimálně 3-leté členství autorů v ČLS JEP. 

 

Na 1. místě v hlasování skončila Neuropsychiatrie. Klinický průvodce pro ambulantní i 

nemocniční praxi autorů Terezy Uhrové a Jana Rotha a kol. (Maxdorf Jessenius 2020, ISBN 978-80-

7345-619-1). 

2. místo obsadila unikátní učebnice Aleny Šebkové a Zdeňka Zímy et al. Praktické dětské lékařství  

(Grada Publishing 2020, ISBN 978-80-271-1200-5). 

3. místo připadlo monografii Intenzivní medicína v praxi od Jana Malásky, Jana Staška, Milana 

Kratochvíla, Václava Zvoníčka a kol. (Maxdorf Jessenius 2020, ISBN 978-80-7345-675-7). 

Současně proběhlo také předávání cen Nadačního Purkyňova fondu mladým autorům, ceny předával 

prof. Karel Cvachovec. 

Oceněným autorům srdečně blahopřejeme. 

 

Videozáznam z celého předávání naleznete zde: https://www.youtube.com/watch?v=OS5HqZERwf0 

 

https://www.youtube.com/watch?v=OS5HqZERwf0
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Hudební vložkou ozvláštnila slavnostní příležitost harfenistka Anna Prataljevic. 

©Michal Stavinoha 
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Vzdělávací a společenské akce 

 

ČLS JEP pokračuje v pořádání cyklu diskusí a zajímavých přednášek Club JEP. Dne 26. 5. 2021 

tak mohlo proběhnout setkání na téma Slunce a tisíc let historie nemocí, pojaté z pohledu 

dějin medicíny i geochemie a fyziky atmosféry, a dne 26. 10. 2021 vysoce odborná debata o 

Klinickém hodnocení léčivých přípravků v ČR. 

Vzhledem k pokračujícím protiepidemickým opatřením byla vždy prezence omezena, avšak 

oba Cluby JEP byly současně online, tudíž dostupné každému potenciálnímu zájemci. 

Setkání můžete shlédnout na YouTube: 

https://www.youtube.com/watch?v=6Y0REYDJQy8 

 

Do konce roku hodláme ještě uspořádat dvě setkání, která budou znovu živě přístupná po 

přihlášení na www.purkynka.online : 

30. 11. 2021 Obezita – pandemie po pandemii 

14. 12. 2021 Jak z krize vzdělávání lékařů? 

 

Navíc jsme vzhledem k úspěšnosti projektu Clubů JEP přistoupili k edičnímu počinu a vydáme 

prvních 12 setkání (z let 2018 – 2020) shrnutých do knižní podoby. 

 

 

 

S našimi dlouholetými členy jsme se sešli na Dni seniorů 23. června 2021 a vyslechli jsme 

mimořádně zajímavou přednášku doc. MUDr. Jiřího Ramby, zkušeného obličejového 

traumatologa a spolupracovníka dr. Emanuela Vlčka o Osobnostech českých dějin 

z perspektivy obličejové chirurgie. Akce pak pokračovala společným obědem, volnou diskusí 

s pamětníky z řad ČLS JEP a příjemnou zábavou. 

Zpráva ze setkání je dostupná zde: https://www.youtube.com/watch?v=DkPb1wsKmOA 

 

https://www.youtube.com/watch?v=6Y0REYDJQy8
http://www.purkynka.online/
https://www.youtube.com/watch?v=DkPb1wsKmOA
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Doc. Ramba s prof. Svačinou 

  

Ředitelka Monika Šenderová 
Ředitelka sekretariátu Monika Šenderová s předváděnými modely 
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ČLS JEP dále ve spolupráci s Asociací inovativního farmaceutického průmyslu odstartovala 

projekt Terapie budoucnosti - cyklus seminářů o nových léčebných principech a terapiích, 

kde se jako první uskutečnil dne 29. září 2021 program CAR T pro odbornou veřejnost –  

viz https://www.youtube.com/watch?v=S3q0Re1r2vQ 

 

Spolu s nakladatelským domem Grada jsme dne uspořádali již 2 webináře, a to s názvem 

Trombóza a malignita a Akutní kardiologie. Oba jsou také přístupné z webových stránek ČLS 

JEP. 

 

Byl ukončen projekt M-POHL na výzkum pacientské gramotnosti, výsledky zdravotních 

pojišťoven se plánují prezentovat na tiskové konferenci.  

 

Nadále pořádáme na aktuální témata své tiskové konference. Jedna z nich proběhla 3. 

června 2021 a týkala se Systémového řešení diagnostiky a intervence u neurovývojových  

poruch, včetně poruch autistického spektra a připravila ji Odborná společnost praktických 

dětských lékařů. Protože se její obsah vztahoval mj. ke kritickému televiznímu pořadu 

Infiltrace: obchod s nadějí o ABA terapii, zaznamenala její průběh také Česká televize zde: 

https://www.youtube.com/watch?v=ZKAVgC9XcCE). 

 

Další tisková konference se konala dne 4. října 2021 a věnovala se Významu očkování rizikových 

osob proti SARS-CoV-2 z pohledu kapacity lůžek JIP/ARO a udržení dostupnosti „nekovidové“ péče 

pro obyvatele ČR a spojila odborníky České společnosti anesteziologie, resuscitace a intenzivní 

medicíny, České společnosti intenzivní medicíny, České pneumologické a ftizeologické společnosti a 

České vakcinologické společnosti. Záznam je k dispozici zde:  https://youtu.be/7GTDGZW5yFY 

 

Konečně poslední tisková konference proběhla dne 21. října 2021 s názvem Obezitou to začíná a 

komplikacemi obezity končí aneb Situace v době covidové a postcovidové. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=S3q0Re1r2vQ
https://www.youtube.com/watch?v=ZKAVgC9XcCE
https://youtu.be/7GTDGZW5yFY
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Blahopřejeme našemu kolegovi Michalu Stavinohovi ke kulatým narozeninám. 

Tým ČLS JEP

 


