ZÁPIS Z PRACOVNÍHO SETKÁNÍ ČLENŮ A ORGÁNŮ
SPOLEČNOSTI KRIZOVÁ PŘIPRAVENOST
ZDRAVOTNICTVÍ ČLS JEP
USKUTEČNĚNÉHO VE DNECH 16. A 17. 4. 2012

Přítomni: viz příloha č. 1 (prezenční listina)

I. REVIZNÍ KOMISE
1.1. Příprava informace o ekonomické situaci za rok 2011

‒

vyčkáváme na podklady z ČLS JEP, na základě těchto podkladů společně s interním
vyhodnocením hospodaření pokladníkem společnosti bude připravena Revizní zpráva za
rok 2011 (obsah: hospodaření OS, jednání a průběh činnosti SKPZ je v souladu se
Stanovami).
Ú: Tajemník SKPZ zajistí rozeslání podkladů z SKPZ a současně z ČLS JEP členům RK,
T: ihned po obdržení z ČLS JEP;
Ú: Příprava Revizní zprávy, T: do 1.6.2012.

1.2. Informace o platbách členských příspěvků v roce 2012
‒ rozeslány složenky z ČLS JEP a dopis předsedy SKPZ s informacemi o platbě členských
příspěvků,
‒ prověřit dlužníky z loňského roku, zda došlo u všech k úhradě,
‒ aktuální stav členské základny je 90 členů.
Ú: Aktualizovat kontakty na členy SKPZ (několik nefunkčních emailových adres);
Ú: Prověřit členské kartičky, které dosud členové neobdrželi.
1.3. Informace o příspěvcích/darech firem
‒ připravit návrh cenových relací, připravit prezentační materiál (odstupňovat dle
protinabídky ze strany SKPZ, využít společností, které s tímto mají již zkušenosti, mmj.
Ing. Soukup z MS Line, příp. jiné společnosti ať už soukromé či neziskové),
‒ připravit grant na krizovou připravenost do Interní grantové agentury MZ ČR, popř.
Grantové agentury ČR (zpracovatel grantu VŠ+KHS+ZZ+ZZS).

II. Zápis redakce SKPZ
-

Z prezentace MUDr. Maška z konference ve Sloupu připravit článek do časopisu na
téma přednemocniční komunikace (Procházka+Mašek)
časopis – zúžit na informační bulletin SKPZ
doporučení: přes zástupce šéfa redakční rady Ing. Častulíka překlopit do jiných
odborných časopisů články našich členů (Report, 112, MML-Vojenské zdravotnické
listy…) - navázat kontakty a úzkou spolupráci s příslušnými redakcemi,

-

-

druhé číslo dokončit dle plánu (duben/květen), třetí číslo zúžit na informační bulletin
a doplnit max. o závěry MEKY či jiné odborné akce pořádané v rámci SKPZ,
do budoucna neusilovat o publikaci odborných článků na dané téma, ponechat jen
prostor pro své akce a o těch informovat, příp. poskytnout prostor členům SKPZ
k prezentaci jejich činností,
Web: akce řadit dle kalendáře, ne dle data vložení, rozeslat všem členům redakce,
Výboru a RK k připomínkování (prezentace k novému návrhu webu viz příloha č. 2),
Domluvit prolinky s jinými doménami (Franěk, 112, katastrofy.com a další),
článek do Zdravotnických novin (dále možnost i do časopisu Praktický lékař) –
příslušné ZN vychází v srpnu 2012 – členům redakce a Výboru znovu zaslat bližší
informace – návrh vhodného zaměření článku do konce dubna poslat tajemníkovi,
možná prezentace SKPZ.

III.

‒

Výbor SKPZ

-

„Album reprezentantů veřejného života České republiky (1993 – 2013)“ – návrh
osobností ze zdravotnictví pro ČLS JEP: doc. Klein a prof. Pokorný,

-

Odborné sekce – vedoucí sekce by měl být člen Výboru pro snadný přenos informací,
popř. ponechat možnost zvolit si svého zástupce z řad členů, kterého nahlásí
tajemníkovi společnosti, nečlenit tyto odborné sekce dále dle Stanov ČLS JEP
a ponechat jen vedoucí sekce (předsedu). Odborné sekce budou řešit úkoly, které jim
deleguje Výbor z pohledu věcné příslušnosti při zpracovávání multioborových
materiálů pro SKPZ či pro ČLS JEP. Vedoucí sekce tedy dostane seznam členů SKPZ,
kteří spadají do příslušné sekce s kontaktními údaji, aby si mohl svůj „tým“ oslovit dle
potřeby a projednat s nimi potřebné záležitosti. Naopak členové mohou
prostřednictvím svých vedoucích tlumočit své návrhy a požadavky přímo na Výbor
SKPZ, který zasedá častěji (4x ročně), než je svoláváno Shromáždění členů (jednou do
roka oficiální na podzim v Hradci Králové, zpravidla druhé pracovní na jaře ve
Sloupu).
Návrhy: Sekce KHS – ŠN/Pour nebo Prattingerová;
Sekce ZZS – PH/Mašek;
Sekce ZZ – DH/Míla Beneš;
Sekce dobrovolníci – ŠN/Příhoda nebo Smejkal;
Sekce KU – JŠ/Karásek (odbory krizového řízení i zdravotnictví);
Sekce SR – AT/zřejmě Ing. Slovák;
Sekce ostatní (neboli nezařazení) – JŠ/Procházka?
Tím bude možné i emailové pozvánky členům zasílat adresněji než dosud (nyní byl
vytvořen filtr pouze pro lékaře a nelékaře, bez bližší specifikace, což je nevyhovující
ve zdravotnictví.
‒ Podána informace o setkání s dobrovolníky v rámci SKPZ (zpráva viz příloha
č. 2) a plánovaném dalším setkání v září 2012 v Praze již v rámci sekce,
‒ Příprava zasedání Výboru na Slovensku a založení slovenského podvýboru ze
slovenských členů SKPZ, které by proběhlo v rámci konference MEKA SR na
přelomu května a června na SR,

příprava výroční zprávy SKPZ za rok 2011, pokračují přípravy, předpokládaný termín
předložení Výboru a RK ke schválení: červen 2012,

‒

připomínkované materiály MZ ČR – aktuální stav – neběží žádné připomínkové řízení,

‒

Stanovy včetně dořešení struktury SKPZ – připomínky k našim Stanovám do konce
dubna zaslat tajemníkovi, současně bude zpracován návrh organizační struktury SKPZ
pro umístění na web.

Úkol pro tajemníka:
1. Provést revizi všech zápisů ze zasedání a zkontrolovat nesplněné úkoly (viz příloha č. 3).
2. Připravit prezenční listiny (jednotlivé sekce – bude na vyžádání k vyzvednutí u tajemníka
Společnosti) a zaslat potřebné podklady pro řešení zadaných úkolů.
Úkoly pro členy orgánů SKPZ:
1. Připravit závěry ze seminářů Brno 2012, CBO Těchonín - redakce.
2. Připravit Revizní zprávu - Revizní komise do konce června.
3. Připravit podklady pro další jednání v Plzni – pracovní skupina k CIMICu.
4. Připomínky ke Stanovám SKPZ – Revizní komise a Výbor do konce dubna.

