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ZÁPIS PŘEDSTAVENSTVA ČLK ZE DNE 2.3.2016 
 
 
 
Přítomni:  Švandrlíková, Špišáková, Štuksa, Štefan, Bouška, Vobořil 
Omluveni: Maulenová 
Neomluveni: 0 
Hosté: 0 
 
 

1) Hlavním bodem jednání bylo Okresní shromáždění (16.3.2016) – pozvánky rozeslány 
v termínu dle Stavovských předpisů, ladění jednotlivých bodů jednání, návrhy do pracovních 
orgánů OS  

2) Dne 17.2.2016 proběhl seminář „Psychosomatická medicína“, který pořádala ČLK OS pro své 
členy, seminář byl otevřen všem lékařům Karlovarského kraje a byl certifikován 3 kredity 

3) V lednu 2016 se představenstvo zabývalo výzvou prezidenta ČLK ČR MUDr. Kubka o 
způsobech možné aktivizace členů komory a formě a načasování případných protestních akcí, 
„členové představenstva OS ČLK KV vidí v současné době jako jedinou možnost protestu 
podání žaloby na stát resp. vládu z důvodu nenaplnění deklarace, která byla uzavřena mezi 
prezidentem ČLK a vládou. Protesty podobné akci „Děkujeme odcházíme“ již z našeho 
pohledu nelze uskutečnit. Vyhoření lékařů je natolik závažné, že opětovná aktivita masového 
charakteru již u kolegů nenachází pochopení.“ 

4) Toto stanovisko přednesla předsedkyně Švandrlíková na setkání předsedů ČLK v Praze dne 
25.2.2016. Na základě diskuse a nejrůznějších návrhů z celé ČR vybere prezident ČLK ten 
nejvhodnější, předsedové OS budou průběžně informováni 

5) V rámci okresů bychom se měli zaměřit na dostupnost, kvalitu a bezpečnost zdravotní péče a 
zabývat se jejich poklesem (například zavírání nemocničních oddělení, redukci počtu lůžek, 
pokles počtu lékařů a zdravotnického personálu, dlouhodobá nemožnost obsadit obvody 
praktických lékařů…)  

6) Dne 14.4.2016 od 13.00 v Obecním domě proběhne oslava 25. výročí znovu založení ČLK. 
       Součástí odpoledního programu bude koncert houslistky Gabriely Demeterové. Od 19:30  
       bude navazovat koncert houslisty Jana Mráčka se Symfonickým orchestrem hl. m. Prahy  
       FOK s dirigentem Jacem van Steenem ve Smetanově síni Obecního domu.  

7) Dne 23.3.2016 proběhne Okresní shromáždění OS ČLK v Sokolově, kam jsme zváni 

jako hosté 

8) další schůze představenstva upřesněna 
 
 
 
zapsala MUDr. Švandrlíková 
 

 

 


