Vážení přátelé, kolegyně a kolegové,
na začátku podzimu si dovolujeme zaslat již 3. číslo Newsletteru ČLS JEP. Doufám, že Vás některá
ze zpráv zaujme. Zejména upozorňuji na informaci o možnosti volit do orgánů organizačních složek
ČLS JEP elektronicky. Program externí firmy pracovníků Akademie věd ČR byl již odzkoušen při
volbách ve společnostech i sekcích. Dále upozorňuji na uzavřenou smlouvu s elektronickou
univerzitou EUNI, jejíž portál můžete začít využívat.
Pravidelně dostáváte elektronicky náš prezidiální Časopis lékařů českých. Uvítáme náměty či
koordinaci některého tematického čísla ze strany odborných společností či spolků lékařů. Uvažte, že
jde o možnost informovat v přehledových i původních článcích všech 35000 členů ČLS JEP
současně!
V létě proběhla rekonstrukce zázemí přednáškového sálu v Lékařském domu, která se bohužel
protáhla do září. Omlouváme se za zhoršené podmínky všem účastníkům zářijových a říjnových
akcí. Doufáme však, že budete spokojeni s tím, jak se modernizace povedla.
Přeji Vám hezký podzim!
prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc.
předseda ČLS JEP, z.s.

Vzdělávací projekty s účastí ČLS JEP
ČLS JEP pokračuje nadále ve své snaze o prohloubení vzdělávání pacientů např. těmito
projekty:




spolupořádáním APO Letní školy
tiskovými konferencemi, které mají mj. upozornit na aktuální témata a předcházet
některým mýtům a domněnkám
partnerstvím ve vzdělávacím projektu EUNI

APO Letní škola
ČLS JEP spolu s Asociací inovativního farmaceutického průmyslu spoluorganizovala dne 30. 8.
2016 již 2. ročník setkání pacientských organizací za účasti zástupců Ministerstva zdravotnictví ČR
– náměstkyně ministra JUDr. Lenky Teska Arnoštové, Ph.D. a JUDr. Radka Policara, náměstka pro
legislativu a právo.
Cílem pořádání těchto kulatých stolů se specialisty z různých odborných lékařských společností dle
jednotlivých diagnóz je využít výstupy diskusí ke zlepšení orientace pacientů v existujících
možnostech léčby a úhrad a jejich postavení v systému zdravotnické péče.

Podzimní tiskové konference ČLS JEP
Dne 6. 10. 2016 proběhla v Lékařském domě tisková konference na téma: problematika
nedostupnosti přesného měření koncentrace glukózy v krvi u diabetiků 2. typu a důsledky,
které tato skutečnost má. Na tiskové konferenci vystoupili prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc., MBA,
prof. MUDr. Terezie Pelikánová, DrSc., senátorka MUDr. Alena Dernerová, zástupci zdravotních
pojišťoven, a přítomni byli další odborníci – diabetologové.




Program ke stažení zde.
Tisková zpráva zde.
Celý záznam TK je k dispozici zde.

Dne 25. 10. 2016 od 10:00 hodin – Lékařský dům, Sokolská 31, Praha 2.
Téma: jak se v ČR léčí borelióza.
ČLS JEP chce zabránit nepodloženým informacím, že se toto onemocnění u nás léčí nedostatečně.
Informovat budou zástupci Společnosti infekčního lékařství ČLS JEP, z.s. (doc. MUDr. Olga
Džupová, Ph.D.) a zástupci České neurologické společnosti ČLS JEP, z.s. (MUDr. Eva Meluzínová,
prof. MUDr. Karel Šonka, Ph.D.).
Dne 22. 11. 2016 od 10:00 – Lékařský dům, Sokolská 31, Praha 2.
Pravděpodobným tématem bude elektronizace zdravotnictví, zdravotní gramotnost, případně použití
růstových faktorů z krevních destiček v hojení ran a kosmetologii.

Vzdělávací projekt EUNI
V letošním roce byla zahájena spolupráce ČLS JEP se vzdělávacím portálem EUNI na projektu
nazvaném „Vzděláváme pacienty v ordinaci“, který bude mít dvě části, a to vytvoření edukačního
cyklu pro vybrané specializace a indikace pro lékaře ve vztahu k pacientům na www.euni.cz a dále
vlastní vzdělávací programy pro pacienty prezentované na webové stránce www.ordinace.cz.

EUNI - elektronická univerzita je e-learningový projekt celoživotního
vzdělávání určený lékařům, lékárníkům, zdravotním sestrám,
farmaceutickým asistentům a dalším nelékařským zdravotnickým
profesionálům. Portál EUNI nabízí odborně garantované informace
z medicínských oborů již od roku 2006. Registrace a studium
na EUNI je zdarma.
Znalosti získané studiem akreditovaného kurzu jsou po úspěšném
absolvování závěrečného testu ohodnoceny kredity. Nabídka kurzů je
neustále rozšiřována či aktualizována a tvoří tak kompendium poznatků pro celoživotní vzdělávání
zdravotníků v rámci jednotlivých oborů.
Na stránkách EUNI najdete také specializační kurzy z oboru všeobecného praktického lékařství.

Elektronická univerzita EUNI.cz slaví v tomto roce 10 let své existence. Při této příležitosti vzniklo
video, v němž se ptáme odborníků z různých oborů na jednoduchou otázku: Co se vám vybaví, když
se řekne EUNI? Na stránkách EUNI tak najdete originální odpovědi nejen lékařů, ale také členů
redakčního týmu.
K 10letému výročí vznikla nová mobilní aplikace EUNI KALENDÁŘ, která je inovativním a užitečným
pomocníkem při plánování odborných akcí i při kontinuálním vzdělávání prostřednictvím studia
kurzů EUNI. Mobilní aplikace je dostupná zdarma.

Manuál k elektronickým volbám do orgánů
Ročně jsou vyhlašovány společnostmi a spolky lékařů ČLS JEP přibližně tři desítky voleb do výboru
a revizní komise, vč. voleb do rady sekcí. Do současné doby neexistoval zcela jednotný systém
voleb v rámci ČLS JEP, z.s. Možnost pořádat elektronické volby standardně byla tedy prioritou
předsednictva ČLS JEP nejen z potřeby jednotného systému, ale především ve snaze poskytnout
organizačním složkám komfortní způsob jak snadno a efektivně pořádat, realizovat a vyhodnocovat
volby do stálých orgánů. Nezanedbatelná je také velká finanční úspora oproti korespondenčním
volbám vzhledem k nárůstu poštovného a usnadnění práce volebním komisím.
Sekretariát ČLS JEP, z.s. nyní připravil ve spolupráci se smluvním partnerem Global Services &
Assistance s.r.o. manuál pro pořádání elektronických voleb do orgánů organizačních složek
s použitím systému gReception Voting. Manuál je k dispozici zde.

Nově zvolené výbory odborných společností a spolků
lékařů ČLS JEP
ČESKÁ CHIRURGICKÁ SPOLEČNOST ČLS JEP, z.s. informovala o výsledku voleb do výboru
a revizní komise (volební období 2016 - 2020). Výbor bude pracovat ve složení prof.
MUDr. Kala Zdeněk, CSc. (předseda); prof. MUDr. Třeška Vladislav, DrSc. (1. místopředseda);
prof. MUDr. Lischke Robert, Ph.D. (místopředseda); doc. MUDr. Šimša Jaromír, Ph.D.
(vědecký sekretář); doc. MUDr. Gatěk Jiří, Ph.D. (pokladník); členové výboru: doc. MUDr. Oliverius
Martin, Ph.D. FEBS; prof. MUDr. Pafko Pavel, DrSc.; prof. MUDr. Neoral Čestmír, CSc.;
prof. MUDr. Čapov Ivan, CSc.; MUDr. Ninger Vladimír; prof. MUDr. Gürlich Robert, DrSc.;
doc. MUDr. Šiller Jiří, Ph.D.; prof. MUDr. Krška Zdeněk, CSc.; prof. MUDr. Žaloudík Jan, CSc.;
prim. MUDr. Vraný Michael.
Revizní komise bude pracovat ve složení: doc. MUDr. Havlíček Karel, CSc. (předseda revizní
komise); členové revizní komise: prof. MUDr. Antoš František, CSc. a prof. MUDr. Schützner
Jan, CSc.
SPOLEČNOST ČESKÝCH PATOLOGŮ ČLS JEP, z.s. informovala o výsledku voleb do výboru
a revizní komise (volební období 2016 – 2020). Výbor bude pracovat ve
složení: prof. MUDr. Dundr Pavel, Ph.D. (předseda); prim. MUDr. Fabian Pavel, Ph.D.
(místopředseda); prof. MUDr. Zámečník Josef, Ph.D. (vědecký sekretář); prim. MUDr. Kodetová
Daniela (pokladník); členové výboru: prof. MUDr. Dušková CSc., F.I.A.C; MUDr. Trnková
Markéta; doc. MUDr. Daum Ondřej, CSc.; doc. MUDr. Matěj Radoslav, Ph.D a doc. MUDr. Jirásek
Tomáš, Ph.D.
Revizní komise bude pracovat ve složení: doc. MUDr. Laco Jan, Ph.D. (předseda RK); členové RK:
MUDr. Benková Kamila; MUDr. Sehnálková Eva; prim. MUDr. Cempírková Dana a MUDr. Zambo
Iva, Ph.D.
SPOLEČNOST REHABILITAČNÍ A FYZIKÁLNÍ MEDICÍNY ČLS JEP, z.s. informovala
o výsledku voleb (volební období 2016 – 2020). Výbor bude pracovat ve složení:prim. MUDr.
Kövári Martina (předsedkyně); MUDr. Angerová Yvona, Ph.D., MBA (místopředsedkyně);
doc. MUDr. Vařeka Ph.D. (vědecký sekretář); MUDr. Říha Michal, Ph.D., MBA (pokladník); členové
výboru: MUDr. Horáček Ondřej; MUDr. Hoskovcová Martina; doc. MUDr. Vaňásková Eva, Ph.D.;
doc. Tošnerová Vlasta, CSc.; MUDr. Hnátek Jiří; MUDr. Vacek Jan, Ph.D.;
prof. PaedDr. Kolář Pavel, Ph.D.; MUDr. Mezian Kamal; MUDr. Maršálek Pavel a doc. MUDr. Krobot
Alois, Ph.D.
Revizní komise bude pracovat ve složení: MUDr. Švestková Olga, Ph.D. (předsedkyně revizní
komise); členky revizní komise: Bc. Mlčochová Eva a MUDr. Švojgrová Andrea.
SPOLEČNOST MAXILLO-FACIÁLNÍ CHIRURGIE ČLS JEP, z.s. informovala o výsledku voleb
do výboru a revizní komise (volební období 2016 – 2020). Výbor bude pracovat ve

složení: doc. MUDr. Foltán René, Ph.D. (předseda); doc. MUDr. et MUDr. Tvrdý Peter, Ph.D.
(vědecký sekretář); MUDr. Peřina Vojtěch (pokladník); členové výboru: prim. Vrbacký Aleš;
MUDr. et MUDr. Michl Petr, Ph.D.; MUDr. Res Oldřich (a tajemník); prim. MUDr. Šimek Jiří.
Revizní komise byla zvolena ve složení: prim. MUDr. Hrušák Daniel, Ph.D. (předseda RK); členové
revizní komise: prof. MUDr. Mazánek Jiří, DrSc.; prim. MUDr. Pavlíková Gabriela.
ČESKÁ SPOLEČNOST TERAPIE RUKY ČLS JEP, z.s. informovala o výsledku voleb do výboru
a revizní komise na volební období (2016 -2020) Výbor bude pracovat ve
složení: Mgr. Kukačková Milada (předsedkyně); Fibír Aleš, Ph.D. (místopředseda); Mgr. Jančíková
Věra (vědecký sekretář); MUDr. Fialová Ludmila (pokladník); doc. MUDr. Sukop Andrej, Ph.D. (člen
výboru).
Revizní komise bude pracovat ve složení: Mgr. Kolínová Kristýna (předsedkyně RK); členky revizní
komise: Mgr. Krejčí Ivana a Bc. Tošovská Markéta.
SPOLEK LÉKAŘŮ HAVLÍČKŮV BROD ČLS JEP, z.s. informoval o výsledku voleb (na volební
období 2016 – 2020). Výbor bude pracovat ve složení: prim. MUDr. Libus Petr (předseda);
MUDr. Medňanský Marián (místopředseda); MUDr. Štědrý Vladimír, CSc. (vědecký sekretář).
Revizní komise bude pracovat ve složení: MUDr. Konvalinka Petr (předseda RK); členové RK:
MUDr. Sýkora Miloslav a MUDr. Mgr. Špitálníková Sylvie.
ČESKÁ NEUROLOGICKÁ SPOLEČNOST ČLS JEP, Z.S. - SEKCE klinické neuroimunologie
a likvorologie informuje o výsledku voleb. Předsedkyní sekce byla zvolena Doc. MUDr. Dana
Horáková, Ph.D.

Nové sekce/pracovní skupiny
ČESKÁ SPOLEČNOST PALIATIVNÍ MEDICÍNY ČLS JEP, z.s. informuje o založení pracovní
skupiny dětské paliativní péče (předsedkyně MUDr. Mahulena Mojžíšová).
SPOLEČNOST URGENTNÍ MEDICÍNY A MEDICÍNY KATASTROF ČLS JEP, z.s.informuje o
založení nové pracovní skupiny (sekce) pro urgentní sonografii.
Mezioborová pracovní skupina při předsednictvu ČLS JEP pro CYSTICKOU FIBRÓZU.

Ceny předsednictva ČLS JEP za nejlepší vědeckou
publikaci v roce 2015
Předsednictvo ČLS JEP vybralo z 9 obdržených návrhů 4 nejlepší, kterým byla slavnostně předána
Cena předsednictva ČLS JEP za nejlepší publikaci roku 2015, a to dne 11. října 2016 v Senátu
PČR. Oceněným srdečně gratulujeme.

Oceněné publikace za rok 2015 (© ČLS JEP, z.s.)

Výsledky hlasování o Cenu předsednictva ČLS JEP za nejlepší vědeckou publikaci 2015

Společná fotografie všech oceněných ze Senátu PČR (© ČLS JEP, z.s.)

Ocenění Purkyňova nadačního fondu
Své historicky první Ocenění publikace v časopise s nejvyšším impakt faktorem za uplynulý rok
předával dne 11. 10. 2016 v Senátu také Purkyňův nadační fond. Ocenění z rukou předsedy správní
rady PNF a člena předsednictva ČLS prof. MUDr. Karla Cvachovce, CSc., MBA, převzal doc.
MUDr. Mgr. Marek Mráz, Ph.D. ze Středoevropského technologického institutu (CEITEC )
a Fakultní nemocnice Brno (IHOK). Jeho vítězná práce byla vybrána mezi 22 došlými návrhy
a jde o:
Musilova K., Mraz M.: MicroRNAs in B cell lymphomas: How a complex biology gets more
complex. Leukemia. 2015 May;29(5):1004-17.

Předávání Ocenění Purkyňova nadačního fondu doc. Mrázovi (© ČLS JEP, z.s.)

Podpis společného prohlášení ČLS JEP, z.s. a České
společnosti aplikované behaviorální analýzy
Dne 12. 10. 2016 podepsali prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc. (předseda ČLS JEP, z.s.)
a poslanec MUDr. David Kasal (předseda ČSABA, z.s.) v Lékařském domě prohlášení
k současnému postavení behaviorální analýzy jako disciplíny v ČR. Jeho text naleznete zde.

Fotografie z podepisování společného prohlášení předsedy ČLS JEP a ČSABA (© ČLS JEP, z.s.)

Výroční zpráva ČLS JEP, z.s. za rok 2015
Vzhledem k tomu, že od příštího roku bude mít naše Společnost coby zapsaný spolek povinnost
zveřejňovat každoročně výroční zprávu, přistoupili jsme k jejímu vypracování na zkoušku již nyní
a předkládáme Vám k dispozici svou výroční zprávu za rok 2015. Její text je k dispozici zde.

Žádost České společnosti pro léčbu rány o součinnost
V rámci vzájemné spolupráce s Českou
společností pro léčbu rány byla ČLS JEP
oslovena se žádostí o součinnost
v otázce zjednodušení preskripce
prostředků pro vlhké hojení ran. Pokud má
některá ze členských společností zájem podpořit jednání se zdravotními pojišťovnami
a Ministerstvem zdravotnictví ČR o návrhu na změnu zákona a vyhlášky týkající se této
problematiky, nechť kontaktuje přímo Českou společnost pro léčbu rány, zastoupenou panem
primářem MUDr. Ivo Burešem, Kyjevská 44, 530 00 Pardubice (e-mail: ivo.bures@nempk.cz).

Salzburské lékařské semináře 2017
Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové by Vás rád informoval o možnosti hlásit se na prestižní
SALZBURSKÉ LÉKAŘSKÉ SEMINÁŘE v roce 2017!
Projekt SALZBURG SEMINARS nabízí lékařům již od roku 1993 unikátní formu postgraduálního
vzdělávání pod záštitou nadace The American Austrian Foundation.
Na seminářích přednášejí špičkoví odborníci z amerických a rakouských univerzit a zúčastňují se
jich lékaři z více než 100 zemí. Za Českou republiku se seminářů zúčastnilo již více než 900 lékařů
z celého spektra medicínských oborů.
Účast na seminářích je zdarma, lékaři si hradí pouze cestovní náklady.
UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK NA PRVNÍ KOLO SEMINÁŘŮ je již 15. 10. 2016.
Seznam seminářů pro rok 2017 naleznete zde.
Přihlašování probíhá online na: http://aaf.bitmedia.cc/
(Uchazeč se může hlásit na dva různé semináře, vybrán může být na jeden.)
Veškeré informace o projektu SALZBURG SEMINARS naleznete na:
http://www.vdv.cz/projekty/salzburg-seminars/
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