
Zápis ze shromáždění okresního sdružení ČLK Karlovy Vary 

ze dne 20.3. 2019 v Alžbětiných lázních, Smetanovy sady 1145/1 Karlovy Vary 

 

Program: 

1) Přivítání a aktuální informace Kooperativy pojišťovny, a.s. 

2) Zahájeni shromáždění OS ČLK a volba orgánů shromáždění 

3) Zpráva o činnosti - MUDr. Švandrlíková 

4) Zpráva revizní komise- MUDr. Grančarová 

5) Zpráva čestné rady OS ČLK – prim. MUDr. Z. Kos (Prof. MUDr. Dvořák se omluvil) 

6) Vystoupeni hostů  

7) Diskuse 

8) Usnesení OS ČLK 

 

1) Prezentace aktuální nabídky pojišťovny Kooperativa pro členy ČLK – Bc. J. Soukup 

2) Zahájeni shromáždění OS ČLK a volba orgánů shromáždění 

 Hlasování o programu – program schválen 

 Volba pracovního představenstva: doctores Marko, Karásková, Špišáková, 

Štuksová, Švandrlíková 

 Volba mandátové komise: doctores Pavelková, Pěchovová, Šimurdová 

 Volba návrhové komise: doctores Pavelka, Štuksa, Vobořil 

3) Zpráva předsedkyně MUDr. J. Švandrlíkové 

4) Zpráva Revizní komise MUDr. Grančarová. V r. 2018 řešeno 25 stížností vůči lékařům, 

většina stížnosti vězňů (H. Slavkov, Ostrov) a upomínky 3 lékařům za nehrazení 

členských příspěvků, zpráva o hospodaření, bez připomínek 

5) Zpráva Čestné rady MUDr. Z. Kos: v 2018 se rada nesešle, nebyl důvod zasedání. 

6) Pozvaní hosté: Ing. Bureš-krajský radní pro oblast zdravotnictví, Ing. Šalátová a Bc. 

Bolvariová-odbor zdravotnictví KÚ KK, Bc. Zetková-zdravotní pojišťovna OZP, ing. 

Lisá-účetní OS ČLK, MUDr. Štál- OS ČLK Cheb 

 Ing Šalátová odprezentovala příspěvek Ing. Bureše (z prac. důvodů opustil jednání 

v 17:30 hod.) - investice Karlovarského kraje do zdravotnictví v letech 2018-2019, 

dále informovala o současné činnosti odboru zdravotnictví-kontroly poskytovatelů 

zdravotní péče 10-15 subjektů za rok a poskytování krajských stipendií a 

stabilizačních finančních příspěvků pro sestry a lékaře, kteří přicházejí nově do 

Karlovarského kraje  

 Bc. Bolvariová připomněla připomínkování nových vyhlášek (např. o vzdělávání 

v základních kmenech) 

7) Diskuze 



 MUDr. I. Marko informovala o zkušenostech ze své praxe PL – současná 

nefunkčnost metodického pokynu předávání pacienta z onkologické péče do péče 

prakt. lékaře 

 MUDr. Märzová se ohradila proti kritickému postoji ČLK vůči zaměstnávání 

lékařů-cizinců v nemocnicích Karlovy Vary a Cheb. Uvedla, že 6 lékařů-cizinců 

již složilo předepsané aprobační zkoušky, jejich jazyková úroveň byla ohodnocena 

testy B2. V současné době pracuje v KV nemocnici 11 a v Chebu 8 lékařů-cizinců 

před aprobační zkouškou a odborný dohled a dozor je u nich plně zajištěný. 

Doposud celkem 18 lékařů, kteří nesplňovali požadované předpoklady, bylo 

propuštěno ve zkušební době. 

 MUDr. Pavelka konstatoval, že při zavádění projektu Ukrajina do praxe došlo ke 

zneužití původní myšlenky a že snahou ČLK je zavést pořádek a zamezit 

obcházení platné legislativy. 

 MUDr. Kos jako primář odd. OARIM, kde pracuje několik lékařů-cizinců 

argumentoval, že české nemocnice jsou pouze oběť deficitní komunikace 

ministerstva zdravotnictví, krajského úřadu, ČLK a dalších institucí. Poukázal na 

rovinu společenského problému, kdy zahraniční lékaři k nám byli a jsou aktivně 

zváni, přicházejí i s rodinami a nemohou chápat nepřátelské ladění vůči svému 

pracovnímu působení. Jako dobrý příklad uvedl nemocnice v sousedních Horních 

Francích, kde údajně „Němci“ jsou jen na pozicích primář a jeho zástupce. 

 MUDr. Růžičková požádala Ing. Šalátovou, aby každého zájemce o místo PLDD, 

který osloví odbor. zdravotnictví KK, nasměřovala na Sdružení PLDD-přehled o 

potenciálních volných praxích PLDD. 

 MUDr. Kraus ve svém diskuzním příspěvku zapochyboval o pozitivním dopadu 

rozhodnutí o navýšení studentů lékařských fakult o 15 % a prosazované snaze KÚ 

KK provozovat leteckou záchranou službu. 

 MUDr. Štál dle vlastních zkušeností konstatoval, že odborná vybavenost 

absolventů zahraničních lékařských fakult z Ukrajiny a Ruska je všeobecně nižší 

hlavně v teoretických oborech. 

8) Mandátová komise konstatovala, že počet účastníků shromáždění je 7,7 % a tudíž není 

usnášeníschopné. Předsedkyně OS ČLK MUDr. J. Švandrlíková poděkovala hostům i 

všem přítomným kolegům a zakončila shromáždění v 19:05 hod. 

 

 

Karlovy Vary 21.3. 2019 

 

Zapsal: MUDr. J. Vobořil 

Ověřila: MUDr. J. Švandrlíková 

 

 


