Zápis ze zasedání představenstva OS ČLK Praha 5
konaného dne 23. 3. 2017 od 16:30 do 18:00
Přítomni: Dr. Abdulsalam Alazani, Dr. Soňa Csémyová, Dr. Ida Reissová, Dr. Pavel Kubíček,
Dr. Petra Lesná, Dr. Milan Odehnal a Dr. Petr Přikryl
Omluveni: Dr. Lucie Šedivá a Dr. Jan Večeř
Zasedání zahájil předseda v 16:30, konstatoval, že představenstvo je usnášeníschopné. Jako
ověřovatele zápisu navrhl Dr. Přikryla.
Hlasování: PRO – 7, PROTI – 0, ZDRŽELI SE – 0, NEHLASOVALI – 0

Návrh byl přijat.

Předseda navrhl následující program zasedání a požádal o event. připomínky:
1. Kontrola zápisu ze zasedání ze dne 21. 2. 2017
2. Informace o zasedání představenstva ČLK 25. 2. 2017 a Vědecké rady ČLK 23. 3. 2017
3. Informace o novele zákona č. 96/2004 Sb. (o nelékařských povoláních)
4. Informace o vyhlášce o nástavbových oborech lékařů
5. Informace o studiu zdravotních sester
6. Informace o návrhu zjednodušeného informovaného souhlasu
7. Projednání došlých žádostí
8. Různé
Hlasování: PRO – 7, PROTI – 0, ZDRŽELI SE – 0, NEHLASOVALI – 0

Návrh byl přijat.

Ad 1.
Předseda požádal o připomínky k zápisu z minulého zasedání, který obdrželi všichni členové
představenstva OS ČLK Prahy 5 e‐mailem dne 20. 3. 2017. Nikdo z přítomných žádnou
připomínku nevznesl.
Hlasování: PRO – 7, PROTI – 0, ZDRŽELI SE – 0, NEHLASOVALI – 0

Návrh byl přijat.

Ad 2.
Předseda informoval přítomné o zasedání představenstva ČLK, které se konalo 25. února
2017, z něhož zápis byl všem členům OS ČLK Prahy 5 zaslán elektronicky 20. 3. 2017, a ze
zasedání Vědecké rady ČLK, které se konalo 23. 3. 2017 (podrobněji viz další body).
Přítomní členové představenstva vzali informaci na vědomí.
Ad 3
Předseda informoval přítomné o vládním návrhu novely zákona o nelékařských povoláních,
který obsahuje nový obor terapeut tradiční čínské medicíny, s čímž zásadně nesouhlasí
Vědecká rada ČLK, která trvá na tom, že léčitelství – ať již vychází z jakýchkoli tradic – není
zdravotnickým povoláním.
Přítomní členové představenstva vzali informaci na vědomí.
Ad 4.
Předseda informoval přítomné o připomínkách ČLK k novele prováděcí vyhlášky k zákonu č.
95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované
způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta,

označované jako vyhlášky o nástavbových oborech lékařů. ČLK mimo jiné navrhuje zrušení
některých oborů: dětské otorinolaryngologie, dětské radiologie, dorostového lékařství,
onkogynekologie, onkochirurgie, onkourologie a veřejné zdravotnictví.
Přítomní členové představenstva vzali informaci na vědomí.
Ad 5.
Předseda informoval přítomné o tom, že podle legislativy EU by všeobecná sestra měla k
získání kvalifikace absolvovat 10 let všeobecného vzdělání a 3 roky zdravotní školy, takže náš
původní model (9 + 4) by bylo možno akceptovat. ČLK proto jako kompromisní řešení
podporuje zkrácení studia na čtyřletou střední školu + jeden rok trvající nástavbu.
Přítomní členové představenstva vzali informaci na vědomí.
Ad 6.
Předseda informoval přítomné o návrhu zjednodušeného informovaného souhlasu (např.
"beru na vědomí, že svým ošetřujícím lékařem budu informován o všech plánovaných
vyšetřeních a výkonech, jejich přínosu i riziku"), který projednávala Vědecká rada ČLK.
Předseda současně uvedl, že tato stručná formulace by však mohla být lékaři odmítána z
důvodu nedostatečné právní ochrany poskytovatelů zdravotních služeb.
Přítomní členové představenstva vzali informaci na vědomí.
Ad 6.
Většina došlých žádostí se týkala prominutí či snížení členských příspěvků na rok 2017.
Představenstvo žádosti posoudilo a rozhodlo ve třech případech o prominutí příspěvku (ve
dvou z důvodu věku nad 75 let, v jednom z důvodu, že žadatelka delší dobu nepracuje) a ve
dvou případech o jeho snížení.
Hlasování: PRO – 7, PROTI – 0, ZDRŽELI SE – 0, NEHLASOVALI – 0
byly přijaty.

Všechny návrhy

Ad 7.
V rámci „Různého“ byl stanoven termín příštího zasedání představenstva – úterý 25. dubna
2017 od 16:30.
Hlasování: PRO – 7, PROTI – 0, ZDRŽELI SE – 0, NEHLASOVALI – 0

Návrh byl přijat.

Zasedání představenstva bylo ukončeno předsedou v 18:00.

V Praze dne 23. 3. 2017

Zapsal: Dr. Pavel Kubíček

Ověřil: Dr. Petr Přikryl

