Zápis z jednání představenstva OS ČLK ze dne 8.4.2013
Přítomni:
Omluveni:

MUDr. Rudolf Černý CSc., MUDr. Ida Chodová, MUDr. Petra Lesná, MUDr. Petr Přikryl
MUDr. Soňa Csémyová, MUDr. Pavel Kubíček, MUDr. Tomáš Nedělka, MUDr. Tomáš
Šmilauer, MUDr. Jan Večeř

Představenstvo nebylo usnášeníschopné, ale při projednávání žádostí o úlevy byl vyzván MUDr. Tomáš
Šmilauer k hlasování po telefonu, neboť nebylo možné odkládat řešení této záležitosti vzhledem
k datu splatnosti příspěvku na činnost ČLK.
1.

Dr. Přikryl informoval o jednání představenstva ČLK a porady předsedů z března 2013.
Podrobně byla diskutována otázka dalšího postupu dalších protestních akcí proti snížení úhrad
AS. Výsledné stanovisko je takové, že je nutné pokračovat ve sbírání podpisů, aby bylo docíleno
více, než 100 tis. podpisů pod peticí. V současné době petici podepsalo cca 80 tis. osob. Další
akce se aktuálně neplánují. Dr. Chodová, která byla pověřena koordinací protestních akcí za naše
OS, se v tomto bodě shoduje. Mezi našimi členy, ambulantními lékaři zaznamenala překvapivě
jen minimální aktivitu v protestních akcích. Možnost masové stávky v tomto segmentu
nepovažuje představenstvo za reálnou.

2.

Žádost o projednání používání titulu MUDr. – dr. Gritsajev
Představenstvo projednalo žádost dr. Gritsajeva ohledně používání titulu MUDr. u kolegů, kteří
absolvovali lékařskou fakultu v zahraničí, a jejich domovská univerzita doktorský titul neuděluje.
Právní odd. na položený dotaz velmi rychle poskytlo právní stanovisko ze kterého vyplývá, že
akademické tituly jsou oprávněny udělovat pouze VŠ. Uznání vysokoškolského vzdělání na
zahraniční univerzitě proto nezakládá nárok na udělení českého vysokoškolského titulu. Přestože
tyto kolegyně a kolegové jsou z pohledu českého právního řádu plně kvalifikováni k výkonu
lékařského povolání (uznání specializované způsobilosti Ministerstvem zdravotnictví), nemohou
české tituly používat.
Text právního stanovisko je vyčerpávající a přikládáme jej do přílohy. Představenstvo se v této
věci obrátí na představenstvo ČKL, aby v této problematice, která se týká nezanedbatelného
počtu lékařů, zaujalo stanovisko.

Žádosti o prominutí platby příspěvků na činnosti
Platba příspěvku na činnost ČLK na rok 2013 byla prominuta ze sociálních důvodů celkem v 5
případech, zamítnuta bylo ve dvou případech.

3.

Grant EU
Představenstvo bere na vědomí informaci předsedy, že byla schválena Závěrečná zpráva grantu
Prevence konfliktů lékařů první linie, který pořádalo naše OS. Na účet magistrátu byly vráceny
nevyužité finanční prostředky z grantové podpory – 146 000 Kč.

4.

Školení
Představenstvo souhlasí s pořádáním pokračujícího školení „Prevence konfliktu lékařů“.
S návrhem předsedy, aby OS finančně podpořilo pokračování školení lékařů v prevenci konfliktů z
vlastních zdrojů, nesouhlasí. Pro letošní rok si tedy budou zájemci o školení náklady hradit sami.

Termín Obvodního shromáždění 24. 10. 2013 (na shromáždění proběhne volba předsedy).
Termín příštího zasedání představenstva - úterý 21.5 v 16:30

zapsal MUDr. Rudolf Černý CSc.

