
Zápis z průběhu Okresního shromáždění České lékařské 

komory Karlovy Vary dne 8.3.2017 

 

Okresní shromáždění se konalo ve společenském sále Alžbětiných Lázní od 16,30 hodin za 

přítomnosti 49 členů, tj. 7,28% z celkového počtu 673 členů okresního sdružení. 

1. Přivítání (MUDr. Švandrlíková) a aktuální informace Kooperativy pojišťovny a.s. – Bc. 

Soukup (nové možnosti pojištění pro členy ČLK) 

2. Zahájení shromáždění OS ČLK a volba orgánů shromáždění – MUDr.Švandrlíková 

a. Schválení programu 

b. Navržení a schválení pracovního předsednictva ve složení – MUDr. Švandrlíková, 

MUDr. Vobořil, MUDr. Maulenová, MUDr. Štuksová, MUDr. Tomašecká 

c. Navržení a schválení mandátové komise ve složení – MUDr.Šimurdová, MUDr. 

Pavelková, MUDr. Hattlmannová 

d. Navržení a schválení návrhové komise ve složení – MUDr.Štefan, MUDr.Štuksa, 

MUDr.Pavelka 

3. Zpráva o činnosti – předsedkyně OS ČLK MUDr. Švandrlíková  

- zpráva o činnostech představenstva a sekretariátu OS ČLK za uplynulý rok; počet 

členů k 31.12. je 673, z toho 161 privátních, 280 zaměstnanci + ostatní; vzdělávací 

aktivity, evidence stížností – 11, neplatiči – 1) 

4. Zpráva revizní komise (včetně zprávy o hospodaření v roce 2016) – 

MUDr.Grančarová 

- Jednání 4-5x do roka, řešeno 11 stížností, 10x neschváleno k disciplinárnímu 

řízení, 2 řešeny v rám ci disciplinárního řízení, 50% stížností podávají vězni 

z Vykmanova 

- Hospodaření 2016: náklady 791 800,-; výnosy 836 284,-; zisk 44 484,-; daň 

19 111,-; pokladna 16 029,-; BÚ 1 216 584,72 Kč 

5. Zpráva čestné rady OS ČLK – prof. MUDr. Dvořák 

- V rámci disciplinárního řízení řešeny 2 stížnosti řešeno vč. soudně znaleckých 

posudků v obou případech bez disciplinárního opatření 

6. Vystoupení hostů  

a. Ing. Jan Bureš – radní pro oblast zdravotnictví KK 

- Pozdrav od hejtmanky KK;  

- Programové prohlášení RKK pro zdravotnictví – seznámení (dostupnost, 

koncepce, systém spolupráce nemocnic, podpora poskytovatelů, vysoká úroveň 

ZZS, onkologické centrum, traumacentrum, akutní péče mimo klasické ordinační 

hodiny ve všech okresních městech, následná a rehabilitační péče, paliativní péče, 

neomezování ústavní péče pro děti do 3 let) 

- investiční oblast, personální oblast, provozní oblast, oblasti hlavního zájmu resp. 

podpory – informace o činnostech v jednotlivých oblastech 

b. Ing. Alena Šalátová -  vedoucí zdravotního odboru KÚ KK 



- informace ke konceptu KK, osvětlení kompetencí odboru zdravotnictví, vysvětlení 

směrování podpory ZZ v rámci kompetencí KK, 

- programy KK 2017 -  podpora specializačního vzdělávání VPL a PLDD, podpora 

zdravotnické osvěty, program poskytování podpory na domácí hospicovou péči 

c. Bc. Malgorzata Bolvariová  - informace o registru zdravotnických pracovníků –  

povinnost hlášení změn a kontroly údajů  

7. Diskuse 

- MUDr. Pavelka – připomínka k tomu, že by neměl kraj řešit pouze lůžkovou péči, 

ale zároveň i péči primární se stejnou podporou těchto zařízení resp. podporou 

rizikových oblastí, řešení rizik (viz příklad polikliniky v Ostrově).  

Ing.  Bureš – očekává podněty, KK bude cílit podporu a pomoc do primární péče ( př. 

podpora personálu) 

- MUDr. Růžičková – dotaz na obsazenost Kojeneckého ústavu v kontextu nákladů 

za péči oproti pediatrickému oddělení; podpora oboru dětské lékařství – 

koncepce oboru PLDD 

- MUDr. Švandrlíková – povinnost na UZIS od letošního roku vč. ekonomických dat; 

info o registru   a kontroly dat s ARES (IČ) 

 

8. Usnesení OS ČLK – nebylo přijata žádné usnesení 

 

Zapsal: MUDr Jiří Štefan, MBA                                            Ověřila: MUDr. Jaroslava Švandrlíková 


