
Česká lékařská komora
OS Karlovy Vary
Nám. Dr. Horákové 8
360 01 Karlovy Vary

ZÁPIS PŘEDSTAVENSTVA ČLK  ZE DNE 5.9.2012

Přítomni:  Švandrlíková, Berger, Bouška, Vobořil, Štuksa
Omluveni: 0
Neomluveni: Moravec, Hofmann
Hosté: 0

1) Žádný člen představenstva nepředložil konkrétní bod jednání.
2) Představenstvo bylo informováno o chodu kanceláře po změně sekretářky. Na kontrole 

registru lékařů a dalších administrativních činnostech se přechodně podílela i Ing. Lisá, 
účetní OS ČLK. Nová sekretářka se aktivně zajímá o problematiku související s činností 
ČLK, seznamuje se terminologií a postupy, sama si vyjednala stáž v kanceláři ČLK ČK 
k objasnění problematiky příjmu a zpracovávání stížností, zúčastnila se dvoudenního 
celorepublikového pracovního setkání sekretářek ČLK. Do košaté administrativy vnáší 
řád a pořádek. Spolu s Ing. Lisou aktivně zkontrolovaly všechny založené doklady u 
jednotlivých lékařů a v centrálním registru lékařů a dokázaly udržet chod kanceláře bez 
větších výpadků nebo problémů a to bez zaškolení předchozí sekretářkou. 

3) V době do výběrového řízení a nástupu nové sekretářky zajišťovala chod kanceláře 
MUDr. Švandrlíková ve spolupráci s Ing. Lisou. 

4) Představenstvo bylo seznámeno se žádostmi o schválení preskripce, se žádostmi o 
vstup do ČLK nebo přechod do našeho OS a se žádostmi o Diplom celoživotního 
vzdělávání za dobu prázdninových měsíců. 

5) Představenstvo projednalo žádost MUDr. René Boušky o vydání licence pro výkon 
funkce vedoucího lékaře a primáře pro obor interny a diabetologie .... nutno doplnit 
Diplomem celoživotního vzdělávání. 

6) Dále projednalo žádost MUDr. Jiřího Štefana o vydání licence pro výkon funkce 
vedoucího lékaře a primáře pro obor interny  ..... opakovaně vyzván k doplnění potvrzení 
zaměstnavatele o délce praxe.

7) Schválilo lektorskou smlouvu MUDr. Vlasty Ptáčkové 
8) MUDr. Švandrlíková zorganizovala seminář pro členy ČLK na téma Nové právní předpisy 

ve zdravotnictví, který se bude konat dne 26.9.2012.
9) Plánuje opět organizovat Vánoční koncert. 
10) Představenstvo projednalo organizaci Krajské rady ČLK .... vybrána středa 10.10.2012 

v salónku restaurace Evropský Dvůr, místo a pohoštění zajistí MUDr. Bouška, pozvánky 
MUDr. Švandrlíková

11) Členové byli s předstihem informováni o termínu konání Sjezdu ČLK v listopadu 2012.
12) Další schůze představenstva bude ve středu 10.10.2012 od 17.00 v restauraci Evropský 

Dvůr, od 18.00 bude navazovat Krajská rada.

Zapsala MUDr. Švandrlíková


