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STRUČNÝ ZÁPIS 

 

ze 7. schůze předsednictva České lékařské společnosti JEP, z.s. v roce 2022, 

která se konala dne 20. září 2022 od 14,00 hodin v Karolinu   

 

 

Schválení zápisu ze 6. schůze předsednictva ČLS JEP v červnu 2022. 

 

Koncem září bude předsedům organizačních složek rozeslán informační dopis 

s organizačními pokyny pro výběr delegátů Sjezdu 2023 a s formuláři k navrhování kandidátů 

do předsednictva a revizní komise a k přihláškám do diskuse. Předsednictvo rozhodlo, že OS 

mají právo vyslat více delegátů (odpovídajících počtu členů – za každých započatých 500 

členů je 1 delegát), ale každý musí hlasovat jen sám za sebe (má pouze 1 hlas), nelze 

zplnomocnit jinou osobu. 

 

V oblasti telemedicíny se na MZ ČR řeší program interoperability II, standardy propouštěcích 

zpráv, obrazové informace aj. ČLS JEP bude pravděpodobně protestovat, že chybí klinická 

oponentura. 

Dr. Šteflová informovala o snaze pacientských organizací o přidělování finančních prostředků 

paušálně a o potřebě zástupců z klinického sektoru, kteří by mohli vyhodnocovat žádosti po 

odborné stránce. Má se ČLS JEP stát účastníkem takového procesu vyhodnocování? Prof. 

Svačina bude jednat s AIFP. Dále dr. Šteflová vyzvala k zapojení ČLS JEP do sjednocování 

zdravotnictví v rámci Evropy, nejprve formou webináře a posléze uspořádáním setkání dne 

30. 11. 2022 v Praze v Lékařském domě pro reprezentace významných evropských 

zdravotnických organizací. 

 

Předsednictvo schválilo předložené stanovy Sekce dětské paliativní péče ČLS JEP.  

Časopis České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku je ve ztrátě a požádal 

o zařazení mezi tituly podporované z ministerské dotace. Prof. Svačina zajistí odpověď, 

nevidí to však reálně. 
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ČLS JEP uzavřela nové nájemní smlouvy na prostory Lékařského domu, od 1. 7. 2022 má 

nový pronájem provozovna bývalého Café B Braun (přejmenována na Café Purkyně), od 1. 9. 

2022 je nová smlouva na pronájem studia ve 3. patře s firmou Target-MD. 

Ředitelka sekretariátu Šenderová informovala o dalším vylepšování funkcí v databázi členů, 

např. zpřístupnění členských profilů uživatelům, od roku 2023 půjde také platit členské 

poplatky přes QR kód. Svou propagaci bude členská evidence a tiskové oddělení realizovat 

rovněž na velkých sjezdech našich OS, aby se zlepšil osobní kontakt se členy a jejich 

informovanost. 

 

 

 


