Zápis z jednání představenstva ČLK,
konaného dne 4. listopadu 2017 od 9:00 hodin v prostorách ČLK Praha
Přítomni:

Omluveni:
Přizváni:

MUDr. Kubek, MUDr. Mrozek, PhD., MUDr. Dernerová, MUDr. Doležal,
MUDr. Dostalíková, MUDr. Henčlová, MUDr. Kubíček, MUDr. Mach Ota,
MUDr. Monhart, PhD., MUDr. Musil, MUDr. Němeček, MUDr. Říhová,
MUDr. Sedláček, MUDr. Tomek, MUDr. Trnka, MUDr. Vávra, MUDr.
Voleman, MUDr. Vraná.
MUDr. Dobeš, MUDr. Mgr. Mlynářová
Mgr. Valášek, MUDr. Sojka, MUDr. Novák.

Prezident Dr. Kubek přivítal přítomné členy představenstva a zahájil zasedání v 9:00 hodin.
Přítomno 18 členů představenstva. Představenstvo je usnášeníschopné.
1) Připomínky k minulému zápisu
2) Jednání a informace
Úhradová vyhláška pro rok 2018
ČLK žádala marně ministerstvo zdravotnictví o jednání o úhradové vyhlášce již od června
letošního roku. Po zveřejnění návrhu vyhlášky, jehož příprava trvala ministerstvu
zdravotnictví „pouhé“ tři měsíce komora ve stanoveném lhůtě pěti pracovních dnů uplatnila
své zásadní připomínky, které však ministerstvo ignorovalo.
ČLK podporuje zvyšování platů lékařů a zdravotních sester pracujících v nemocnicích, ale
nemůže souhlasit s tím, aby veškeré zvyšování úhrad zdravotních služeb směřovalo pouze do
nemocnic. Skutečnost, že ani v čase ekonomické prosperity a růstu výběru zdravotního
pojištění, není ministerstvo ochotno ocenit náročnou práci ambulantních lékařů, považuje
komora za projev pohrdání a arogance. Personální devastace se přitom týká celého
zdravotnictví, nikoli pouze nemocnic.
Úhradová vyhláška zveřejněná 31.10.2017 pod číslem 353/2017 Sb. opětovně zakotvuje
regulační mechanismy a způsob jejich uplatnění, které jsou v rozporu s ústavním pořádkem
České republiky. Limitace výsledné úhrady dle referenčního období, kterým je rok 2016,
neumožňuje promítnutí navýšení ceny práce nositelů výkonů do úhrad od zdravotních
pojišťoven.
Přehled hlavních změn pro ambulantní lékaře:
- Praktičtí lékaři: Základní výše kapitace zůstává stejná, bonifikace 1,00 Kč pro praktické
lékaře aktivní školitele.
- Ambulantní specialisté: Maximální úhrada na 1 RČ (PURO) se navyšuje o 1,8% (letos to
bylo 3,5%), nevýznamný počet pojištěnců stoupá z 50 na 100 za rok.
- Ambulantní gynekologové: Maximální úhrada roste o 2,0% (letos to bylo 3,5%).
- Všichni ambulantní lékaři mají mít bonifikaci 1,70 Kč za každou položku na elektronickém
receptu.
Vzhledem k meziroční míře inflace 2,5% představuje vyhláška pokles reálných úhrad pro
soukromé lékaře. Tento pokles vyznívá ještě dramatičtěji, pokud zohledníme nárůst nákladů,
které soukromé lékaře čekají v souvislosti s elektronickou evidencí tržeb (EET) a s
elektronickými recepty, pokud se komoře nakonec nepodaří před těmito povinnostmi
soukromé lékaře uchránit.
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Arogance ministerstva zdravotnictví vůči soukromým lékařům, jejichž reálné příjmy mají
klesnout, vynikne o to více v porovnání s růstem úhrad o 12%, který ministr Ludvík zajistil
nemocničním ambulancím.
ČLK zahajuje jednání se zdravotními pojišťovnami o tzv. úhradových dodatcích ke
smlouvám. Návrhy úhradových dodatků bude analyzovat právní kancelář ČLK a výsledky
budou dostupné na webových stránkách komory a v časopise Tempus.
Podepsat úhradový dodatek ke smlouvě, pokud není výhodnější než znění vyhlášky, je
nejenom hloupé a nekolegiální vůči ostatním, ale především naprosto zbytečné. Pokud není
podepsaný žádný úhradový dodatek ke smlouvě, je zdravotní pojišťovna povinna platit podle
úhradové vyhlášky.
Představenstvo bere informace na vědomí a vyzývá soukromé lékaře (poskytovatele
zdravotních služeb), aby nepodepisovali tzv. úhradové dodatky ke smlouvám se
zdravotními pojišťovnami, pokud tyto dodatky pro ně nebudou výhodnější než znění
úhradové vyhlášky.
Hlasování – přítomno 18 hlasujících:
pro:
18
proti:
0
zdržel se:
0
Návrh byl jednomyslně přijat.
Protestní akce ambulantních lékařů
5.10.2017 se uskutečnilo v kanceláři komory jednání prezidenta ČLK s představiteli
ambulantních lékařů.
ČLK podpořila protestní akce ambulantních lékařů:
- 10.10.2017 Happening – pohřeb privátní praxe ve Žlebech.
- 18.10.2017 Jednodenní omezení provozu ambulancí „Lépe zavřít dnes na jeden den, než
příště napořád“.
26.10.2017 se na pozvání prezidenta ČLK uskutečnilo druhé jednání s představiteli
ambulantních lékařů. Cílem jednání byla koordinace dalšího postupu v otázkách úhrad a
regulací pro rok 2018, povinný elektronických receptů a EET.
Představenstvo bere informaci na vědomí.
Spolupráce zdravotnických profesních komor
19.10.2017 jednal prezident ČLK s novým prezidentem České stomatologické komory Dr.
Šmuclerem. Obě komory se budou snažit spolupracovat lépe a intenzivněji než dosud.
Vzhledem k tomu, že sjezdy ČLK a ČSK budou letos probíhat současně, osloví prezident
ČSK delegáty sjezdu ČLK prostřednictvím video vystoupení. Obdobně osloví prezident ČLK
delegáty sjezdu ČSK.
Prezident ČLK přijal pozvání na společenský večer představenstva ČSK 8.12.2017.
Prezident ČSK Dr. Šmucler přijal pozvání na jednání představenstva ČLK 14.12.2017.
Dr. Kubek informoval, že ve věci povinných elektronických receptů udržuje pravidelný
kontakt s vedením České lékárnické komory.
Prezident ČLK oslovil prostřednictvím video vystoupení 3.11.2017 delegáty sněmu ČSK.
Prezident ČSK Dr. Chudoba přijal pozvání na sjezd ČLK.
ČLK dlouhodobě spolupracuje s Komorou veterinárních lékařů ČR. Pořádáme například
společné tiskové konference. Prezident ČLK pozdravil písemně delegáty 26. Sněmu KVL ČR,
který se konal 4.11.2017.
Pravidelné adventní setkání prezidentů všech profesních komor letos pořádá Česká
lékárnická komora, a to 29.11.2017.
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Představenstvo bere informaci na vědomí.
Elektronické recepty
ČLK trvá na stanovisku, že vedle elektronického receptu musí být i nadále zachována
možnost, aby lékař předepsal pacientovi lék prostřednictvím klasického papírového receptu.
Pokud by tato možnost nebyla zachována, hrozí poškození zdraví pacientů, kteří by nedostali
potřebné léky.
Dne 5.9.2017 vystoupili předseda SPL Dr. Šonka, prezident ČLnK PharmDr. Chudoba a
prezident ČLK Dr. Kubek na společné tiskové konferenci, na které vysvětlili, proč lékaři i
lékárníci odmítají povinné elektronické recepty. Zrušení povinných elektronických receptů
bylo i jedním z požadavků protestujících ambulantních lékařů.
Skupina senátorů (Plaček, Dernerová…) sice podala návrh na změnu zákona o léčivech,
která by odložila účinnost ustanovení o povinných elektronických receptech, avšak vzhledem
k tomu, že nejbližší zasedání má Senát naplánováno až na 29.11.2017, není možné touto
cestou do konce roku zákon změnit.
Dr. Dernerová informovala o své komunikaci s Úřadem na ochranu osobních údajů
(ÚOOÚ).
V současnosti projednává Legislativní rada vlády návrh prováděcí vyhlášky předložený
ministerstvem zdravotnictví. Díky soustředěnému tlaku ČLK a dalších organizací zdravotníků
návrh umožňuje vydání klasického receptu v případech:
- ZZS
- Návštěvní služba
- Poskytování odborné první pomoci
- Klinická studie
Návrh upravuje situace, kdy z prokazatelných technických důvodů není možné vystavit
elektronický recept, a to:
- Výpadek elektřiny
- Výpadek internetového připojení
- Výpadek systému předepisujícího lékaře
- Výpadek tzv. centrálního úložiště
V těchto případech je možné vystavení klasického receptu, na kterém musí lékař uvést důvod,
proč nebyl vystaven jako elektronický.
Klasický recept by měl být přípustný dále v případě
- Omamných látek
- Transfuzních přípravků
- Receptů vystavených smluvním lékařem poskytujícím zdravotní služby sobě, manželovi,
svým rodičům, prarodičům, dětem, vnukům a sourozencům podle § 17 odst. 7 písm. a) zákona
o veřejném zdravotním pojištění
- V případě receptů určených k vyzvednutí v zahraničí
Zásadním problémem zůstávají lékaři, kteří jsou například v seniorním věku, přičemž by ale
byli za stávajících podmínek ještě schopní a ochotní ordinovat, avšak z objektivních důvodů
nemohou od ledna přejít na elektronické recepty. Tyto své členy nemůže profesní komora
zradit a „hodit přes palubu“.
ČLK nadále trvá na tom, aby do vyhlášky byla doplněna možnost vystavení klasického
receptu v případě, kdy o tom rozhodne lékař. Jako kompromisní variantu navrhuje zřízení
institutu tzv. analogové praxe. Tento status by měla zdravotnická zařízení (poskytovatelé
zdravotních služeb, lékaři), kteří z objektivních důvodů nejsou schopni vystavovat pacientům
elektronické recepty. Naše zdravotnictví není v takovém stavu, abychom si mohli dovolit
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ztratit několik stovek kvalifikovaných lékařů, kteří jsou stále ochotní pracovat, ale nemohou
vyhovět nárokům, které na ně povinné elektronické recepty kladou.
Otázkou pro ombudsmana či Ústavní soud zůstává omezení práv pacientů, kterého se zákon
dopouští. Podle našeho názoru musí mít pacient právo odmítnout vystavení elektronického
receptu, aniž by ztratil možnost být léčen. Proto komora navrhuje doplnění příslušné vyhlášky
o ustanovení, že klasický recept může lékař vystavit také na žádost pacienta.
V současnosti nikdo neví, zda bude systém elektronických receptů v případě plného zatížení
fungovat, ani v jakém rozsahu budou elektronické recepty od 1.1.2018 lékaři využívány. ČLK
svůj boj za nepovinné elektronické recepty nevzdává. V každém případě však platí, že čím
více lékařů se do systému elektronických receptů přihlásí, tím klesají naše šance zachránit ty
kolegy a kolegyně, kteří tuto možnost nemají.
Představenstvo bere informaci na vědomí.
Vyhláška o studijních programech tzv. Tradiční čínské medicíny
Ministerstvo zdravotnictví připravilo vyhlášku o minimálních požadavcích na studijní
programy a vzdělávací programy k získání odborné způsobilosti k výkonu povolání terapeut
tradiční čínské medicíny a na studijní programy k získání odborné způsobilosti k výkonu
povolání specialista tradiční čínské medicíny.
V důvodové zprávě ministerstvo připouští, že na rozdíl od vzdělávání lékařů a dalších
zdravotníků, Evropská unie vzdělávání tradičních čínských šarlatánů nijak neupravuje. Autoři
návrhu zároveň přiznávají, že podpora tzv. Tradiční čínské medicíny nebude zadarmo a že
příslušné náklady zaplatí státní rozpočet.
ČLK od počátku zásadně odmítá návrh na zavedení odborné způsobilosti k výkonu povolání
„terapeuta tradiční čínské medicíny“ a „specialisty čínské medicíny“. ČLK považuje tzv.
tradiční čínskou medicínu za pouhé léčitelství. Tento návrh je nebezpečným průlomem, neboť
legislativně přiznává čínskému léčitelství statut medicínského oboru, a tím zvýhodňuje čínské
léčitelství oproti jiným léčitelským metodám. ČLK trvá na stanovisku, že léčitelství, ať již
vychází z jakýchkoliv tradic, není zdravotnickým povoláním.
ČLK zásadně nesouhlasí s tím, aby jacíkoliv léčitelé a šarlatáni, tedy ani ti praktikující tzv.
Tradiční čínskou medicínu, byli našimi právními předpisy považováni za zdravotníky a jejich
vzdělávání navíc bylo spolufinancováno z veřejných prostředků. V době, kdy stát není
schopen zajistit financování zdravotní péče, kterou občané potřebují, považuje ČLK finanční
podporu tzv. tradiční čínské medicíny z veřejných prostředků za nehoráznost.
Ministerstvo zdravotnictví zásadní připomínky ČLK odmítlo a prosazuje vyhlášku
v nezměněné podobě.
Dr. Dernerová informovala, že jako senátorka připravuje novelu zákona č. 96/2004 Sb.,
která by tzv. tradiční čínskou medicínu vyjmula ze zdravotnických povolání. Zároveň
navrhuje, aby byl vytvořen zákon o léčitelích, jehož vytvoření dosud ČLK marně požadovala
po ministerstvu zdravotnictví.
Představenstvo bere informaci na vědomí.
Vzdělávací rada Mz
Vzdělávací rada je podle zákona č. 95/2004 Sb. v platném znění poradním orgánem
ministerstva zdravotnictví. Má 9 členů, přičemž 3 členy navrhuje ministerstvo, 2 členy
odborné společnosti, 2 členy ČLK a 2 členy lékařské fakulty. ČLK nominovala prezidenta Dr.
Kubka a viceprezidenta Dr. Mrozka. Komora navrhovala svého zástupce Dr. Mrozka na
předsedu, případně místopředsedu Vzdělávací rady. Na návrh ministerstva však byl na prvním
zasedání dne 29.8.2017 předsedou zvolen prof. Škrha a místopředsedou prof. Vymazal.

4

Hlavním úkolem Vzdělávací rady je projednávat jednotnou strukturu a srovnatelnost
vzdělávacích programů a předkládat je ke schválení ministrovi zdravotnictví. Vzdělávací rada
dále ministrovi doporučuje vznik nebo zánik vzdělávacích oborů a funkčních kurzů a
předkládá doporučení k řešení sporů mezi jednotlivými akreditačními komisemi.
Příští zasedání Vzdělávací rady je plánováno na 7.11.2017 a předmětem jednání budou
základní vzdělávací kmeny.
ČLK rozeslala návrhy, které obdržela z ministerstva zdravotnictví členům akreditačních
komisí nominovaným za komoru s žádostí o vyjádření, zda tyto návrhy odpovídají tomu, na
čem se příslušné akreditační komise skutečně usnesly. Z informací členů představenstva, kteří
jsou členy akreditačních komisí, vyplývá, že ministerstvem zaslané podklady neodpovídají
minimálně v některých případech závěrům, na který se usnesly akreditační komise.
Představenstvo bere informaci na vědomí.
Výběrová řízení - informace
Dr. Říhová podala informaci o výběrovém řízení, kterého se zúčastnila.
Pracovní skupina pro bezpečnost pacientů a kvalitu zdravotní péče.
Dr. Kubíček informoval, že ministerstvo zdravotnictví ke dni 3.10.2017 činnost této
pracovní skupiny pro bezpečnost pacientů a kvalitu zdravotní péče ukončilo.
3) Vnitřní činnost
Informace o počtu nových členů ČLK
V říjnu 2017 bylo přijato celkem 168 lékařů:
z toho bylo
40 lékařů se státní příslušností SR,
17 lékařů s jinou státní příslušností,
17 lékařů se slovenskou LF,
11 lékařů se zahraniční LF.
V tomto období byly 2 žádosti o přijetí posouzeny jako pozdní vstup.
V roce 2017 dosud požádalo celkem 198 lékařů o certifikát profesní bezúhonnosti.
Dům lékařů
Na základě doporučení porady předsedů OS ČLK a souhlasu představenstva vyjádřil
prezident ČLK Dr. Kubek písemně závazný zájem ČLK o nákup kancelářské budovy na
adrese Drahobejlova 27, Praha 9 - Libeň. V pondělí 16.10.2017 ve 12:00 byly otevřeny
obálky s nabídkami od tří zájemců, kteří byli ochotní navrhnout vyšší cenu, než byla cena
původní. Vzhledem k tomu, že nabídka ČLK byla nejvyšší, zahájil majitel jednání s ČLK.
Naší výhodou je vedle nabídnuté ceny i renomé České lékařské komory a existence záměru na
zachování nemovitosti v originální formě s přebudováním na „Dům lékařů“. Na druhé straně
naší nevýhodou je skutečnost, že jako jediní nemáme k dispozici potřebné finanční prostředky
a musíme získat od banky úvěr, což nějakou dobu trvá.
V úterý 17.10.2017 jednal Dr. Kubek s ředitelem fondu Arcona Capital panem Guy John
Barkerem, který požaduje, aby ČLK byla schopna podepsat kupní smlouvu nejpozději
24.11.2017. V opačném případě dům prodá druhému zájemci, který má nabízené peníze
okamžitě k dispozici.
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Prezident ČLK zadal provedení právního průzkumu nemovitosti (smlouvy, závazky…),
který zajistí právní kancelář ČLK ve spolupráci s externí advokátní kanceláří Havel, Holásek
a partners s.r.o., kterou doporučil JUDr. Mach.
Prezident ČLK zadal provedení stavebního průzkumu nemovitosti (odhalení případných
vad), který provede firma Deltaplan s.r.o.
Ve spolupráci s nezávislým bankovním poradcem (Ing. Kandravý z UniCredit Bank) jednal
prezident ČLK o podmínkách poskytnutí hypotečního úvěru s Českou obchodní bankou,
s Komerční bankou a s Českou spořitelnou.
Bez ohledu na to, že ceny hypotečních úvěrů jsou v současnosti stále ještě poměrně
výhodné, měla by se ČLK pokusit zaplatit co největší část ceny nemovitosti z vlastních zdrojů
a neměla by zbytečně utrácet za úroky bance. Vzhledem k tomu, že řada zejména velkých OS
ČLK má na svých účtech vytvořeny finanční rezervy, oslovil prezident ČLK dne 23.10.2017
předsedy všech okresních sdružení s žádostí, aby zvážili možnost poskytnou centru ČLK
bezúročnou půjčku. Do dnešního dne slíbilo finanční pomoc celkem 25 OS ČLK, a to celkem
ve výši vyšší než 7 milionů Kč.
Představenstvo děkuje OS ČLK, která vyjádřila ochotu nákup nemovitosti – Domu
lékařů finančně podpořit.
Hlasování – přítomno 18 hlasujících:
pro:
18
proti:
0
zdržel se:
0
Návrh byl jednomyslně přijat.
Představenstvo schvaluje dosavadní postup prezidenta ČLK a po posouzení dostupné
dokumentace se usneslo, že předloží delegátům Sjezdu návrh na nákup nemovitosti –
Dům lékařů na adrese Drahobejlova 27, Praha 9. Nákup představenstvo doporučí za
předpokladu, že stavební a právní průzkum nemovitosti neprokáže zásadní vady.
Hlasování – přítomno 18 hlasujících:
pro:
12
proti:
1
zdržel se:
5
Návrh byl přijat.
Představenstvo s využitím analýzy bankovního poradce zhodnotilo nabídky jednotlivých
bank.
Představenstvo doporučuje hypoteční úvěr na 15 let, přičemž upřednostňuje
konzervativní způsob splácení s využitím výhodných nabídek dlouhodobé fixace úroků
na 10 let.
Představenstvo pověřuje prezidenta ČLK, aby dále jednal o úvěru s bankami, přičemž
je pro ČLK prioritou získat potřebný úvěr včas.
Hlasování – přítomno 18 hlasujících:
pro:
18
proti:
0
zdržel se:
0
Návrh byl jednomyslně přijat.
Představenstvo se rovněž seznámilo s oceněním současných nemovitostí ČLK na Praze 5 a
s návrhem realitní kanceláře Engel und Volkers na nabídku jejich prodeje. Do případného
uskutečnění nákupu Domu lékařů - Drahobejlova 27 jsou tyto návrhy pouze předběžnou
nabídkou sloužící vedení ČLK k přesnějšímu ekonomickému plánování.
Příprava XXXII. Sjezdu ČLK – program
XXXII. Sjezd ČLK se bude konat ve dnech 11. a 12. listopadu 2017 v Brně v hotelu
Voroněž.
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Představenstvo schválilo návrh programu sjezdu, který je přílohou zápisu,
korespondenčním způsobem dne 27.10.2017.
Jako oficiální hosté byli vedle prezidenta ČLnK PharmDr. Chudoby a prezidenta ČSK doc.
MUDr. Šmuclera, CSc. pozváni:
MUDr. Tom Philipp, Ph.D, MBA – náměstek ministra zdravotnictví
JUDr. Radek Policar – náměstek ministra zdravotnictví
Doc. MUDr. Peter Koliba, CSc. - předseda zdravotního výboru Senátu
Ing. Zdeněk Kabátek – generální ředitel VZP
Ing. Ladislav Friedrich, CSc. – prezident SZP
Doc. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D - ředitel ÚZIS
PharmDr. Zdeněk Blahuta, MHA – ředitel SÚKL
MUDr. Petr Šonka – předseda SPL
Návrh představenstva na členy pracovních orgánů sjezdu
Mandátová komise: Dr. Dobeš, Dr. Henčlová.
Návrhová komise: Dr. Kubíček, Dr. Trnka, Dr. Voleman.
Pracovní předsednictvo: Dr. Brázdil, Dr. Dernerová, Dr. Dostalíková, Dr. Říhová, Dr.
Stehlíková, Dr. Vedralová, Dr. Wicherek.
Hlasování – přítomno 18 hlasujících:
pro:
18
proti:
0
zdržel se:
0
Návrh byl jednomyslně přijat.
Dr. Dernerová opustila jednání v 13:30 hodin, přítomno je 17 členů představenstva.
Online magazín Nasezdravotnictvi.cz
ČLK spustila v polovině října 2017 nový online magazín Nasezdravotnictvi.cz
Prostřednictvím nového online média chce komora komunikovat s širší veřejností. Nový
online magazín „Naše zdravotnictví“ se bude věnovat všemu, co souvisí s naším zdravím.
Veřejnosti bude zprostředkovávat informace zasazené do kontextu fungování českého
zdravotnictví, jejichž přidanou hodnotou by měl být otevřený pohled lidí, kteří zdravotní péči
přímo zajišťují. Tedy lékařů, sester i dalších zdravotnických pracovníků.
Projekt navazuje na akci „Zdravotnictví volá o pomoc“, jejímž prostřednictvím vysvětlujeme
občanům, proč za stávajících podmínek již lékařská komora nemůže garantovat kvalitu a
bezpečnost zdravotní péče. Naše vlastní nové informační médium bude však mít ještě širší
záběr. Vedle upozorňování na problémy českého zdravotnictví bychom rádi předávali lidem
informace důležité pro jejich zdraví. Naše médium je nezávislé na komerčních i politických
vlivech a nepatří ani žádnému oligarchovi. Díky tomu můžeme veřejnosti sdělovat pravdivé
informace o našem zdravotnictví, které funguje díky obětavé práci tisíců lékařů, zdravotních
sester a dalších zdravotníků. Vlastní informační médium pro nás bude zárukou, že se
veřejnost dozví to, co jí potřebujeme sdělit!
Za obsah média bude zodpovědný šéfredaktor David Garkisch, který v minulosti působil
v řadě médií – například v Lidových novinách, Mladé frontě DNES či v TV Nova. Kromě
aktuálního zpravodajství z oblasti zdravotnictví bude magazín přinášet čtenářům i zajímavé
příběhy z českých nemocnic a ordinací. Chceme dát prostor jak „obyčejným“ lékařům a
sestrám ze zapadlých koutů naší republiky, tak uznávaným kapacitám jednotlivých oborů.
Kromě názorů, komentářů a profilů odborníků čtenáři na našem portálu najdou i praktické
rady a tipy, jak zlepšit a zjednodušit péči o své zdraví.
Redaktora pana Garkische je možné kontaktovat prostřednictvím emailu:
david.garkisch@nasezdravotnictvi.cz nebo telefonicky na čísle: 777 942 468. Redakce
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magazínu budeme vděčná za jakékoliv pravdivé a zajímavé informace. K dispozici je rovněž
adresa redakce: info@nasezdravotnictvi.cz
Nový online magazín je možné si přečíst zde: www.nasezdravotnictvi.cz
A pokud se vám nový online magazín líbí a považujete projet za zajímavý a prospěšný, pak
nám pomozte tuto informaci šířit dál mezi své pacienty, příbuzné a známé.
Informace o činnosti Etické komise ČLK
Podzimní zasedání Etické komise ČLK se uskutečnilo 26.10.2017.
Dr. Stehlíková předložila zprávu o činnosti Etické komise písemně. Zpráva bude předána
delegátům sjezdu a zveřejněna v časopise Tempus.
Představenstvo bere na vědomí zprávu o činnosti Etické komise ČLK.
Hlasování – přítomno 17 hlasujících:
pro:
17
proti:
0
zdržel se:
0
Návrh byl jednomyslně přijat.
Právní seminář - vyúčtování
Podzimní seminář pořádala právní kancelář ČLK dne 12. 10. 2017 v Olomouci.
Celkové náklady: 31 500,- Kč
Celkové výnosy: 50 950,- (pouze účastnické poplatky)
Zisk pro ČLK: 19 450,- Kč
Představenstvo bere informaci na vědomí.
Hlasování – přítomno 17 hlasujících:
pro:
17
proti:
0
zdržel se:
0
Návrh byl jednomyslně přijat.
Výroční setkání školitelů celoživotního vzdělávání ČLK
Cenu prezidenta ČLK za přínos celoživotnímu vzdělávání lékařů převzali 2.11.2017 v rámci
výročního setkání školitelů celoživotního vzdělávání v Kaiserštejnském paláci v Praze MUDr.
Rostislav Čevela, Ph.D. MBA a doc. MUDr. Libuše Čeledová, Ph.D.
Představenstvo bere informaci na vědomí.
Hlasování – přítomno 17 hlasujících:
pro:
17
proti:
0
zdržel se:
0
Návrh byl jednomyslně přijat.
Etika a komunikace v medicíně - 7. mezinárodní konference ČLK
Konference věnovaná tentokrát tématu „Informovaný souhlas v klinické praxi“ se uskuteční
7.12.2017 od 10:00 v hotelu Clarion v Praze 9. Organizátory konference jsou doc. MUDr.
Petr Bartůněk, CSc. a doc. PhDr. Radek Ptáček, Ph.D, odbornou záštitu nad ní převzali rektor
University Karlovy prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc. a děkan I. LF UK prof. MUDr. Aleksi
Šedo, DrSc a prezident ČLK MUDr. Milan Kubek. ČLK vydává u příležitosti konference
stejnojmennou monografii.
Představenstvo bere informaci na vědomí.
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4) Zahraniční činnost
Plenární zasedání World medical association – Chicago 11.-14.10.2017
Světová lékařská asociace (WMA) byla založena 17. 9. 1947 v Paříži. Mezi 27
zakládajícími organizacemi byla též Ústřední jednota Českých lékařů zrušená v roce 1948.
Českou republiku následně mnoho let v této organizaci zastupovala ČLS-JEP. Vzhledem
k tomu, že členem WMA může být z každé země pouze jediná organizace, zůstal pro ČLK
k dispozici pouhý status pozorovatele, a to bez ohledu na skutečnost, že s ohledem na počet
členů je lékařská komora reprezentativnějším zástupcem lékařů z ČR než lékařská společnost.
Česká lékařská společnost-JEP své členství ve WMA v letošním roce ukončila.
Po jednáních prezidenta ČLK s generálním sekretářem WMA Dr. Kloiberem podala komora
oficiální přihlášku do Světové lékařské asociace a 14.10.2017 byla na plenárním zasedání v
Chicagu přijata za řádného člena organizace, která sdružuje nejreprezentativnější nevládní
lékařské organizace z celkem 115 zemí světa.
Členství ve WMA po boku ostatních lékařských komor a asociací je pro ČLK nejenom
otázkou prestiže, ale členství v této největší světové lékařské organizaci představuje pro ČLK
důležitý zdroj informací a možnost, jak ovlivňovat některá rozhodnutí přijímaná na
mezinárodní úrovni a závazná i pro české lékaře a lékařky.
Dr. Kubek informoval o jednání, kterého se účastnil.
Zprávu o činnosti WMA za uplynulý rok přednesl prezident Dr. Ketan Desai. Funkci
prezidenta WMA po složení inauguračního slibu převzal pro rok 2017/2018 dříve zvolený Dr.
Dr. Yoshitake Yokokura, prezident Japonské lékařské asociace Dr. Leonid Eidelman, bývalý
prezident Izraelské lékařské asociace, byl zvolen prezidentem WMA pro rok 2018/2019.
Vedle několika dalších rezolucí a revizí některých starších dokumentů schválili účastníci
plenárního zasedání rezoluci na podporu protestujících polských lékařů.
Představenstvo bere informaci na vědomí.
Jednání EJD – Malmo 27.-28.10.2017
Dr. Hilšerová a Dr. Přáda se jménem ČLK účastnili plenárního zasedání. Zpráva o zasedání
evropských mladých lékařů bude publikována v časopise Tempus.
Představenstvo bere informaci na vědomí.
Podpora polským lékařům
Dne 13.10.2017 informoval prezident Polské lékařské komory Dr. Hamankiewicz
prezidenta ČLK o protestní hladovce mladých polských lékařů, která začala 2. října, a žádal
jejich jménem o podporu.
Protest měl formu rotační hladovky, kdy mladí lékaři nepřerušili svoji práci a hladověli
v čase svého volna. Aby získali větší podporu ze strany veřejnosti, řada z nich se zároveň
stala dárci krve. Mladí lékaři též veřejně deklarovali, že nechtějí opustit Polsko. V rámci
protestní akce se konaly v jednotlivých polských městech též demonstrace lékařů.
Cíle protestní akce:
- Zvýšení veřejných výdajů na zdravotnictví ze 4,7% na 6,8% HDP.
- Zvýšení minimální mzdy lékaře v Polsku na úroveň 1,05% mzdy.
Dne 19.10.2017 zaslal prezident ČLK na adresu Polské lékařské komory vyjádření podpory
protestujícím polským lékařům.

9

Dne 15.10.2017 rezignoval současný ministr zdravotnictví a bývalý prezident Polské
lékařské komory (též bývalý prezident CPME) Dr. Radziwill na své členství ve vedení
komory.
Koncem října byla protestní hladovka přerušena. Polští lékaři nyní sbírají podpisy občanů
pod petici občanů požadující nárůst veřejných výdajů na zdravotnictví na úroveň 6,8% HDP,
a to nejpozději do roku 2021.
Jako další fázi protestu nemocniční lékaři plánují výpověď souhlasů s nadlimitní
přesčasovou prací (opt-out nad 48 hodin práce týdně).
Představenstvo bere informaci na vědomí.
5) Vědecká rada
Dr. Mrozek informoval o zasedání Vědecké rady ČLK dne 26.10.2017.
Vystoupení ředitele PharmDr. Blahuty a dalších zástupců SÚKL nepřesvědčilo členy
VR ČLK o připravenosti a účelnosti projektu povinných elektronických receptů.
Problematika spolupráce RZP a nemocnic u náhlých příhod břišních
VR ČLK konstatuje, že je ve shodě s obecným doporučením nepodávat pacientovi při
poskytování přednemocniční péče v případech podezření na náhlou příhodu břišní žádné
léčiva, včetně silných analgetik a opioidů. Současně však konstatuje, že mohou nastat situace,
kdy aktuální zdravotní stav pacienta vyžaduje podání analgetika či opioidu za účelem
stabilizování pacienta pro poskytnutí další nezbytné a neodkladné přednemocniční péče a
transport pacienta. V těchto případech, s ohledem na konkrétní situaci, lze utišující prostředky
pacientovi v rámci přednemocniční péče podat. Je však žádoucí, aby byly podány pouze
opioidy či analgetika s rychlým nástupem účinku a v množství nezbytném pro transport
pacienta do nemocničního zařízení, tak aby jejich odeznění korespondovalo s obvyklým
dojezdovým časem ZZS a mohla být poskytována další zdravotní péče. Důvody tohoto
postupu by měly být zapsány ve zdravotnické dokumentaci pacienta“.
Představenstvo bere na vědomí stanovisko Vědecké rady ČLK.
Stanovisko Vědecké rady ČLK ve věci klinických studií
„Klinické studie prováděné jednotlivými poskytovateli zdravotních služeb v rozsahu zadání
určeného zadavatelem, jsou ve smyslu zák. č. 133/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
vědeckou a výzkumnou činností, neboť výsledky těchto studií, případně sběr dat, jsou dále
zpracovatelem použity pro další vědeckou a výzkumnou činnost, zpravidla v oblasti přípravy
a výroby léčivých přípravků, ochrany zdraví pacientů, jakož i v rámci vědeckých
publikačních činností.
Každá klinická studie má přesné zadaní a cíle, přičemž smyslem každé takovéto studie je
přinést kvalifikované výsledky v návaznosti na konkrétní léčivý přípravek, či zohledňující
konkrétní zdravotní stav jednotlivých pacientů, které jsou dále aplikovány v široké praxi,
jakož i v případě řešení teoretických otázek. Každá klinická studie musí být schválena
Státním ústavem pro kontrolu léčiv, což je předpokladem pro splnění zákonných podmínek
k její realizaci.
Vědecká rada České lékařské komory považuje provádění klinických studií, jakož i účast
jednotlivých subjektů (poskytovatelů zdravotních služeb) na klinických studiích, a konečně i
samotný sběr informací (dat), který je nedílnou součástí studie za vědecko-výzkumnou
činnost, bez níž by nebylo možno výsledky zpracovat a využít pro další specifické účely
mající výzkumný a vědecký charakter“.
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Představenstvo bere na vědomí stanovisko Vědecké rady ČLK.
6) Licence
Novela ZS č. 1/1999
Představenstvo souhlasí s návrhem novely tak, jak ho předložil viceprezident Dr.
Mrozek.
Hlasování – přítomno 17 hlasujících:
pro:
17
proti:
0
zdržel se:
0
Návrh byl jednomyslně přijat.
Dr. Dostalíková opustila jednání v 14:05 hodin, přítomno je 16 členů představenstva.
Dr. Ota Mach opustil jednání v 14:45 hodin, přítomno je 15 členů představenstva.
7) Různé
Termín zasedání představenstva v lednu 2018
Představenstvo souhlasí s návrhem na sobotu 27.1.2018 od 9:00 v kanceláři ČLK v Praze,
večer se pak koná XXII. Ples lékařů českých
Zasedání představenstva bylo ukončeno v 15:15 hodin.
Příští zasedání představenstva se uskuteční ve čtvrtek 14.12.2017 od 9:00 hodin v kanceláři
ČLK v Praze a navazovat bude od 15:00 porada předsedů OS ČLK tamtéž.
Zapsala:

Hanka Matějková

Schválil:

MUDr. Milan Kubek - prezident ČLK
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