
Zápis z jednání Krajské rady ČLK Karlovarského kraje
která se konala 9.11. 2009 od 18.00 hodin 

v salónku restaurace Panorama, Na Vyhlídce 56, 360 01 Karlovy Vary

přítomní:

za OS ČLK Cheb:
Dagmar Tůmová, Jiřina Morávková, Pavel Štál

za OS ČLK Karlovy Vary: 
Jaroslava Švandrlíková, Jaroslav Vobořil, Petr Pavelka, Karel Moravec, Milan Frič

za OS ČLK Sokolov: 
Josef Trnka, Luboš Vaněk

 Program:
1) strategie zdravotnictví Karlovarského kraje
2) řešení problematiky LSPP a ohledávání zemřelých
3) aktuální situace kolem influenzy typu H1N1 a návrh povinného očkování
4) taktika navrhování zástupců do orgánů okresních sdružení v roce 2010
5) volba nového předsedajícího krajské rady
6) různé

1.         Krajská rada nesouhlasí s návrhem vstupu cizího, a z našeho pohledu, konkurenčního 
managementu do vedení kterékoli z nemocnic sdružených v KKN (čerstvý výstup z jednání 
vedení Karlovarského kraje dne 9.11. 2009). Diskutovaný postup v nás vyvolává pocit deja 
vue - scénář, který jsme zde nedávno zažili, neosvědčil se a byl jedním z hlavních témat 
loňských krajských voleb. Dle našeho názoru se představitelé karlovarského kraje nemohou 
tímto způsobem zbavovat odpovědnosti za budoucnost krajského veřejného zdravotnictví a 
obcházet usnesení zářijového zastupitelstva kraje. Zástupci OS ČLK Sokolov nemají dostatek 
validních informací k zásadnímu odmítnutí.

Vyzýváme proto zastupitelstvo Karlovarského kraje k obezřetnosti a důkladnému zvážení 
takového kroku.

Na druhou stranu nemáme námitek na standardní a průhlednou spolupráci kraje v oblasti 
veřejného zdravotnictví se strategickými partnery formou PPP (Public Private Partnership).



2.         a) Krajská rada ČLK Karlovarského kraje souhlasí s odmítavým postojem ČLK ČR 
vůči iniciativě skupiny poslanců KSČM k návrhu novely zákona na změnu v zajištění LSPP.

             b) MUDr. Luboš Vaněk zmínil neúnosné přetěžování lékařů vykonávající ÚPS,  které 
občanům nouzově nahrazuje LSPP a poukázal na s tím související nespolupráci praktických 
lékařů se do této služby zapojit.

            c) MUDr. Švandrlíková informovala o jednání u vedoucího odboru zdravotnictví 
Karlovarského kraje Bc. J. Lokajíčka ohledně současné problematiky ohledání zemřelých. 
Ideálním řešením by bylo zřízení funkce kononera v rámci jednotlivých okresů. 

            d) Vzhledem k tomu, že Územní zdravotnická záchranná služba (ÚZZS) 
Karlovarského kraje získala úvazek praktického lékaře odbornosti 001 a 002, navrhujeme, aby 
ÚZZS zajišťovala nutná ohledání v mimopracovní době ostatních praktických lékařů. 

3.         Bylo předána informace, že vakcina proti influenze typu H1N1 bude k dispozici kolem 
48. týdne roku, t.j. koncem listopadu. Praktičtí lékaři do té doby nahlásí příslušné zdravotní 
pojišťovně počty ohrožených pacientů s předem vytipovanou diagnozou. Aplikaci vakcíny 
zajistí v každém okrese nově zřízená vakcinační centra. 

4.         a) MUDr. Josef Trnka informoval o nedávném předčasném volebním shromáždění OS 
ČLK Sokolov, které bylo dle stanov svoláno z důvodu rozpadu revizní komise jejich OS. 
Nově zvoleným předsedou se stal MUDr. Josef Trnka, novým místopředsedou MUDr. Luboš 
Vaněk.

             b) Volební shromáždění zbylých dvou OS ČLK proběhnou v řádném termínu v roce 
2010. Navrhujeme, aby v OS byl předem sestaven návrh kandidátky volených zástupců do 
orgánů OS tak, aby zvolení kolegové byli ochotni po celé své funkční období svědomitě 
vykonávat svěřenou práci v OS. 

5.         Předsedajícím krajské rady byl nově zvolen od listopadu 2009 do 31.12. 2010 
předseda OS ČLK Sokolov MUDr. Josef Trnka. 

6. Přítomní se dohodli, že příští jednání krajské rady ČLK Karlovarského kraje proběhne 
až po skončení všech volebních shromáždění v roce 2010 na pozvání OS ČLK 
Sokolov.

v  Karlových Varech 10.11. 2009

 zapsal: MUDr. J. Vobořil

 ověřil: MUDr. P. Štál, MUDr. J. Švandrlíková, MUDr. J. Trnka


