STRUČNÝ ZÁPIS
z 5. schůze předsednictva České lékařské společnosti JEP, z.s. v roce 2022,
která se konala dne 10. května 2022 od 14:00 hodin v Lékařském domě

Schválení zápisu ze 4. schůze předsednictva ČLS JEP v dubnu 2022
Příprava 64. Purkyňova dne v Libochovicích 15. 6. 2022. Laureát prof. MUDr. Otto Hrodek
byl hospitalizován, takže jeho osobní přítomnost na předávání Ceny JEP nebude možná. Cenu
převezme vnuk pan Tomáš Hrodek. Libochovice navštíví také delegace Slovenské lékařské
společnosti v čele s jejím předsedou prof. Brezou, dne 14. 6. proběhne také společné jednání
s předsednictvem ČLS JEP v Lékařském domě a pracovní večeře.
Česká společnost pro ultrazvuk obnovila svůj zájem o členství v ČLS JEP, započne
administrativní proces přijetí nové odborné společnosti.
Shromáždění představitelů organizačních složek ČLS JEP naplánované na 17. 5. 2022 bude
podle registrace delegátů usnášeníschopné, v pracovním předsednictvu budou prof. Palička,
prof. Škrha, prof. Arenberger, prof. Krška, prof. Švihovec a dr. Šteflová. Prof. Šonka obsadí
mandátovou/volební komisi spolu s dalšími dvěma členy z řad přítomných delegátů.
Ke 30. 6. 2022 ukončí na vlastní žádost pronájem prostor v přízemí LD farmaceutická firma B
Braun. Výběr nového nájemce se rozebíhá, nyní se provádí inventura, je nutná oprava
skleněného schodu na schodišti od Evy Jiřičné. Provozovna bude přejmenována na Café
Purkyně.
Ředitelka Monika Šenderová informovala o průběhu rozesílání výzev k zaplacení členských
příspěvků na rok 2022 do 9. 5. 2022 a o průběžném vylepšování funkcí na webu ČLS JEP.
Dále představila nabídku čtyř prostor vhodných k zorganizování volebního sjezdu ČLS JEP
v lednu 2023. Předsednictvo vybralo jako místo konání sál FN v Motole. Na organizaci bude
spolupracovat společnost AMCA.
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Doc. Karetová informovala o průběhu akce Prevence v medicíně, kterou organizovala
Hospodářská komora ČR.
Prof. Beneš informoval o práci přístrojové a kategorizační komise MZ ČR, zdravotnické
prostředky se mají zdražovat o 3-4%, přičemž úhrada pojišťoven zůstane stejná.

Ve čtvrtek 12. 5. 2022 proběhne Club JEP na téma Kam spěje stomatologie (se zahraničním
hostem) a 1. 6. 2022 Club JEP s biochemiky (iniciativa vychází z Učené společnosti prof.
Koštíře) pod názvem Horbaczewski, Koštíř, Hořejší - historické osobnosti české biochemie).
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