Zápis z Okresního shromáždění České lékařské komory Karlovy Vary
ze dne 16.3.2016
Okresní shromáţdění (OS) zahájila v 16:35 hod. předsedkyně Okresního sdruţení ČLK
Karlovy Vary MUDr. Jaroslava Švandrlíková.
Byli přivítáni hosté:
nám. Pánik – KÚ Karlovy vary
Ing. Šalátová – KÚ Karlovy Vary
Mgr. Bolvariová – KÚ Karlovy Vary
dr. Nykodýmová
dr. März – ředitel KKN
ing. Pacnerová – zástupce pojišťovny Kooperativa
OS ČLK KV schválilo program jednání
OS ČLK KV zvolilo pracovní představenstvo ve složení:
dr. Švandrlíková
dr. Maulenová
dr. Pavelka
dr. Vobořil
dr. Waicmann
OS ČLK KV zvolilo mandátovou komisi ve složení:
dr. Pavelková
dr. Šimurdová
dr. Pěchovová
OS ČLK KV zvolilo návrhovou komisi ve složení:
dr. Bouška
dr. Kos jr.
dr. Pazdiora
OS ČLK KV vyslechlo zprávu České rady OS ČLK KV (dr. Kos jr.)
Česká rada OS ČLK KV pracuje t. č. v novém sloţení:
Prof. Josef Dvořák předseda, prim. dr. Jaroslav Ţák, dr. Stefanovič, dr. Kos jr., dr. Märzová
OS ČLK KV vyslechlo zprávu předsedy o činnosti představenstva za uplynulé období
od posledního okresního shromáždění:
- nové sloţení představenstva - 7 členů (dr. Bouška, dr. Štuksa, dr. Štefan, dr. Vobořil,
dr. Špišáková, dr. Maulenová, dr. Švandrlíková)
 schůze téměř kaţdý měsíc (projednávání aktuálních záleţitostí, běţná agenda a
pozdní vstupy)
 účast všech je pravidelná

 za KV kraj v celorepublikové komoře nově zastupuje dr. Trnka, spolupráce
bezproblémová
 sekretariát: úřední hodiny ÚT, ST (individ. schůzku lze domluvit)
 za r. 2015 celkem 647 členů z toho 28 lékařek na MD, 85 neprac. důchodců,
nedohledatelných 12 lékařů, zemřeli 4 kolegové, k 31.12 jsou 3 neplatiči, řešen 1
pozdní vstup (23.12. po uzávěrce, čl. příspěvek + 10000 Kč – pokuta)
 vystaveno 15 diplomů celoţivotního vzdělávání (celkem uţ 194), potvrdilo se 66
preskripcí, 5 licencí, 15 lékařů ţádalo o vystavení profes. a bezúhonnosti, evidence
nových stíţností v počtu 19.
 akreditace vzdělávacích akcí: Balneologický ústav pořádal 12 seminářů, NEMOS
plus Ostrov 1, Somich oční centrum 1, KKN 1, Okresní sdruţení KV pro své členy
pořádalo 2, presentace firmy Rychlá záchranná a.s. z Trenčína pro naše členy kladně
hodnocený seminář na resuscitaci s figurínami
 podklady evidence stíţností a příprava pro RK 19, podklady pro jednání Čestné rady,
vyřizování dotazů, vánoční koncert
 členské příspěvky pro r. 2015 – výše se nezměnila (povinnost úhrady je do 1.3.2016)
 hlášení základních dat lékařů včas (změna e-mailu, telefonu, adresy, licencí, atd)
 koná se pravidelné setkání předsedů komory (23.3., 18.6., 25.10. a 11.12. - účastní se
dr. Švandrlíková)
 oslava 25. výročí ČLK
 v listopadu proběhl řádný sjezd komory v Brně – rozeběhla se informační kampaň
OS ČLK KV vyslechlo zprávu mandátové komise:
přítomno 55 členů ze 650 evidovaných členů, tj. 8,3%
OS ČLK vyslechlo ing. Pacnerovou
nabídka spolupráce v rámci pojišťovny Kooperativa – zvýhodněné produkty (spolupráce s
ČLK jiţ 10. rokem).
Diskusní blok:
Ředitel KKN a.s. dr. Josef März – vystoupil s krátkou zprávou o stavu a práci KKN a.s.
(hlavně nedostatek sesterského personálu napříč celou nemocnicí, lékaři pro plicní a interní
oddělení). Krční, dětské i infekční odděl. jsou v nových prostorech – velmi dobrá úroveň.
Spuštěn provoz ambulance bolesti. V letošním roce spuštění endosonografie na
gastroenterologii. Investice pro 2016 - stavba plic. oddělení.
nám. hejtmana Jakub Pánik – vystoupil s krátkou zprávou o stavu zdravotnictví v
Karlovarském kraji s apelem na zvl. praktické lékaře – nutnost slouţit pohotovostní sluţby,
zmínil i úvahu o vynutitelnosti této sluţby.
Návrh novelizace vzdělávání střed. zdrav. personálu – 4+1 do vlády.
dr. Pavelka – pohotovostní sluţby pro praktiky jsou právně nevynutitelné
dr. Havlík – hlavním problémem našeho zdravotnictví je zanedbaná primární péče
dr. Švandrlíková – hlavní nedostatek našeho zdravotnictví: chybí hlavně personál, řešením

je reálná mzdová politika, avšak rozhodně nikoli podbízivá nebo přemrštěná
Závěr:
OS ČLK KV nepřijalo žádné usnesení
OS ČLK KV bylo ukončeno 16.3.2016 v 18:40 hod.

Za návrhovou komisi zapsal: dr. Pavel Bouška

