Zápis jednání představenstva ČLK OS ČLK Praha 5 ze dne 4. 2. 2013
Přítomni:

MUDr. Rudolf Černý CSc, MUDr. Pavel Kubíček, MUDr. Tomáš Šmilauer,
MUDr. Petr Přikryl, MUDr. Petra Lesná
Omluveni: MUDr. Iva Chodová, MUDr. Jan Večeř, MUDr. Soňa Csémyová
Neúčastni: MUDr.Tomáš Nedělka
Předseda Dr. Černý přivítal přítomné členy představenstva a zahájil zasedání v 16.30 hodin.
Přítomno 5 členů představenstva. Představenstvo je usnášeníschopné.
1) Připomínky k minulému zápisu - žádné
2) Představenstvo projednalo žádosti o prominutí
neschvaluje prominutí ČP v případech 4 lékařům

platby

ČP

na

rok

2013-02-05

3) Představenstvo projednalo žádost naší členky o zveřejnění informace o NZZ na naší webové
stránce
Lékařka přislíbila sponzorování obvodního shromáždění OS a kanceláři OS dodá materiál vhodný
ke zveřejnění.
4) Představenstvo se shoduje na termínu Obvodního shromáždění na říjen
Jde o volební shromáždění, v letošním roce končí volební období předsedy OS ČLK.
5) Diplomy celoživotního vzdělávání
Koncem roku 2012 vydala kancelář celkem 614 diplomů CŽV. Tento počet je ovlivněn změnou SP
ČLK č. 16 a počtem kreditů, za které bude diplom udělen. Ty se zvyšuji od 1. 1. 2013 z 50 na 150
kreditů.
6) Dr. Černý informoval o poradě předsedů 31.1.2013
Jednání bylo vyvoláno snížením financování hlavně ambulantních specialistů po vydání nové
úhradové vyhlášky MZ. Celkový dopad se odhaduje v různých odbornostech minim od 10 tis.
měsíčně, nejhůře je na tom odbornost ambulantní internista, kde může dojít ke snížení až o
30%. Přestože se určitá redukce očekávala, zhoršení je větší a v některých segmentech péče
velmi závažné. Proto se většina kolegů, vč. našich členů z Prahy 5, shoduje v tom, že nějaká
forma protestu je v aktuální situaci nezbytná. Představenstvo ČLK ČR navrhlo program
protiakcí,ztahrnující stížnost k ústavnímu soudu proti některým diskriminačním opatřením ve
vyhlášce obsaženým (rozdílné platby za stejnou práci apod.), dále protestní akci Den zdraví
lékařů a petici za zachování kvality zdravotnictví, která by byla šířena v médiích a cestou našich
ambulancí. Porada předsedů s tímto plánem vyjádřila souhlas a představenstvo ČLK Prahy 5
tento plán rovněž plně podporuje.
Koordinací protestních akcí je za OS ČLK Praha 5 pověřena členka představenstva Dr. Chodová.
7) Dr. Přikryl informoval o jednání lednového představenstva ČLK ČR.
V loňském roce byl deficit financování časopisu Tempus medicorum celkem 3 miliony Kč.
8) Termín další schůze představenstva byl předběžně stanoven na 18.3 2013 v 16:30
Zapsal: dr. Rudolf Černý, CSc.

