LÉKAŘSKÝ ODBOROVÝ KLUB
SVAZ ČESKÝCH LÉKAŘŮ
Per aspera ad astra

Lékařský odborový klub byl založen v roce 1995. Po sloučení Svazu českých lékařů s Lékařským odborovým
klubem v dubnu 2001 se LOK-SČL, se sídlem Sokolovská 304, Praha 9, stal právním nástupcem i Svazu
českých lékařů. V roce 2004 pak LOK-SČL změnil své sídlo.
LOK-SČL prošel v r. 2006 zásadní změnou. Po dlouhých letech ukončil své vedení organizace MUDr. Milan
Kubek, který se v lednu stal prezidentem České lékařské komory.
Na mimořádném volebním sněmu v dubnu bylo zvoleno nové předsednictvo LOK-SČL. Delegáti na sněmu zvolili
nového předsedu LOK-SČL MUDr. Martina Engela.
LOK-SČL je členem Asociace samostatných odborů (ASO).
FEMS (Fédération Européenne des Médecins Salariés) byla založena v roce 1964 z iniciativy francouzských
lékařů. Evropské federace lékařů zaměstnanců sdružuje lékařské odbory a komory zastupující dnes více než 300
000 lékařů v Evropě.
LOK-SČL byl přizván ke spolupráci již v roce 2000 a o dva roky později se stal řádným členem federace. Na jaře
2003 se z iniciativy LOK-SČL konalo v Praze plenární zasedání FEMS a ČR se tak stala po Slovinsku teprve
druhou postkomunistickou zemí, která toto zasedání hostila.
Předmětem činnosti LOK-SČL je obhajoba sociálních práv a ekonomických zájmů jeho členů a snaha o zlepšení
postavení lékařů a zdravotníků v České republice. Za své členy pracující v zaměstnaneckém a obdobně
pracovně právním vztahu plní podle platných předpisů funkci odborové organizace. Spolek LOK-SČL prosazuje
profesní zájmy svých členů a podporuje společenský život lékařů. Spolek rovněž hájí zájmy a práva svých členů
jako pacientů – pojištěnců zdravotních pojišťoven.
Stručný výčet činností a akcí určených pro místní organizace LOK-SČL:
 právní a informační servis,


zřízení e-mail schránky MO,

 pomoc s vedením podvojného účetnictví MO (od 1. 1. 2005),
 minimálně 2 x ročně v Praze porada předsedů MO,
 vzdělávací konference,
 ples lékařů.

Těšíme se na spolupráci s Vámi.
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