LÉKAŘSKÝ ODBOROVÝ KLUB
SVAZ ČESKÝCH LÉKAŘŮ
Per aspera ad astra

Usnesení 21. sněmu LOK-SČL
Sněmu se zúčastnilo 84 delegátů s platným mandátem, zastupující 57 MO LOK-SČL. Sněm
je podle Stanov LOK-SČL usnášeníschopný.
Delegáti schválili návrh programu sněmu LOK-SČL.
Sněm zvolil mandátovou komisi ve složení: dr. Sojáková, dr. Henčlová, dr. Hýžďal
Sněm zvolil volební komisi ve složení: dr. Horník, dr. Krsička, dr. Kus
Sněm zvolil návrhovou komisi ve složení: dr. Doležalová, dr. Soukup, dr. Konečný
Sněm vyslechl a schválil zprávu o činnosti, kterou přednesl předseda dr. Engel.
Sněm vyslechl a schválil zprávu o hospodaření, kterou přednesla paní Drobná

Sněm vyslechl a vzal na vědomí zprávu revizní komise, kterou přednesl dr. Dostál
Volba předsedy, místopředsedů a členů předsednictva LOK-SČL:
Sněm zvolil:
Předseda LOK-SČL: MUDr. Martin Engel
(odevzdáno: 84, platných: 83, pro: 83)
Místopředsedy LOK-SČL: MUDr. Jana Vedralová (84, 84,84)
MUDr. Miloš Voleman (84,84,81)
Členy předsednictva LOK-SČL: MUDr. Milan Kubek (84 hlasů)
MUDr. Marcela Sojáková (83 hlasů)
MUDr. Lenka Doležalová (82 hlasů)
MUDr. Michal Lišaník (81 hlasů)
MUDr. Antonín Gabera (80 hlasů)
MUDr. Michal Sojka (79 hlasů)
MUDr. Martin Sedláček (79 hlasů)
MUDr. Marcela Henčlová (78 hlasů)

Náhradník:

MUDr. Lukáš Velev (76 hlasů)

Členy revizní komise LOK-SČL: Doc. MUDr. Václav Dostál, CSc. (84 hlasů)
MUDr. Zuzana Krofová (84 hlasů)
Doc. MUDr. Ondřej Beran, PhD. (81 hlasů)
Náhradník: MUDr. Soňa Csémyová (66 hlasů)
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1. Sněm trvá na splnění závazků České republiky vyplývajících z Memoranda z 18. 2. 2011.
2. Sněm považuje stav českého zdravotnictví za kritický. Sněm plně podporuje pravdivé
informování veřejnosti o stavu českého zdravotnictví cestou akce „Zdravotnictví volá o
pomoc“ vyhlášenou Českou lékařskou komorou a vyzývá všechny zdravotníky k aktivní
podpoře této akce.
3. Sněm konstatuje, že za stav zdravotnictví je odpovědná vláda jako celek a vyzývá vládu ČR
k jednotnému postupu v řešení problémů českého zdravotnictví.
4. Sněm vnímá opakovaná vyjádření ministra financí ČR na adresu českého zdravotnictví jako
dehonstující a urážlivá pro zdravotníky pracující v České republice. Sněm konstatuje, že ing.
Babiš přes opakované výzvy svoje tvrzení nijak nedokázal ani se neobrátil na orgány činné v
trestním řízení, jak mu ukládají zákony České republiky. Sněm proto vyzývá ing. Babiše, aby
těchto prohlášení zanechal.
5. Sněm trvá na sjednocení odměňování zdravotníků lůžkových zdravotnických zařízení
financovaných z prostředků veřejného zdravotního pojištění dle pravidel o odměňování
platem.
6. Sněm požaduje, aby ministr zdravotnictví nejpozději do 15. 6. 2016 předložil plán na řešení
neúměrného objemu přesčasových hodin odpracovaných zaměstnanci nemocnic, zejména
lékaři.
7. Sněm požaduje zvýšení platby za státní pojištěnce pro rok 2017 minimálně ve výši
navržené ministrem zdravotnictví.
8. Sněm ukládá předsednictvu LOK pokračovat v monitoraci dodržování právních předpisů v
českých nemocnicích. Sněm považuje za nutné, aby v případě, že nedojde v této oblasti k
radikálnímu zlepšení, byla na podzim roku 2016 iniciována akce zaměřená na bezpečnost a
dodržování pracovně právních předpisů v českých nemocnicích.
9. Sněm požaduje uzákonění změn specializačního vzdělávání lékařů ve verzi dohodnuté
komisí ministerstva zdravotnictví. Sněm odmítá úvahy o tom, že by lékaři bez specializované
způsobilosti mohli pracovat samostatně.
10. Sněm podporuje sjednocení Zdravotnické záchranné služby České republiky do jedné
státem garantované organizace.
Sněm schválil usnesení jednomyslně.
V Praze 20. 4. 2016

Sepsal:
MUDr. Miloš Voleman
Zkontroloval:
MUDr. Jana Vedralová
MUDr. Martin Engel
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