
Vážené kolegyně, vážení kolegové, 

 

V posledních dnech většina z vás dostala volební spot primáře Stodůlky (pro 

informaci viz níže). Jako demokrat a pragmatik si dovoluji upozornit, že 

výbor ČOS ČLS JEP nemá ve své kompetenci možnost ovlivnit výši úhrad pro 

segment ambulantní specializované péče. Jednání se za nás účastní zástupci 

SPOL ČR a ČLK. Žádná odborná společnost tam nemá přístup. Pokud přijde před 

volbami do výboru ČOS podobný mail mohu jen konstatovat, že kandidáti prim. 

Stodůlky mají jiný cíl než zlepšení podmínek, které avizují, když neznají 

ani kompetence našeho výboru.  

S úctou, 

 

J. Lešták 

---------------------------- 

 

Moje milé kolegyně a kolegové,  

 

upozorňuji, že ve volebním spotu prim. Stodůlky jsou uvedeny nereálné cíle, 

kdy  si jako kandidáti do výboru ČOS kladou za cíl zlepšení podmínek 

ambulantních oftalmologů.  

Chtěla bych podotknout, že  ze své funkce předsedkyně SPOL (Sdružení 

privátních očních lékařů ) a členky představenstva ČLK za nás bojuji o 

zvýšení úhrad za naši práci v Dohodovacím řízení každý rok. 

Prosím, velmi zvažte svou volbu do výboru ČOS.  Jistě všichni chceme, aby v 

něm byli zástupci ambulantních oftalmologů, které známe a kteří hájí naše 

zájmy. 

 

MUDr. Ludmila Říhová 

 

--------------------------- 

--------------------------- 

Volební spot primáře Stodůlky: 

Dobrý den,  

 

rádi bychom získali Vaši podporu pro naši společnou kandidaturu do voleb 

ČOS.  

Chceme pracovat společně a máme za cíl zlepšit podmínky práce oftalmologů. 

Vždyť za posledních mnoho let nebylo ohodnocení ambulantní práce ani 

valorizováno o inflaci, a přitom administrativy neustále přibývá.  

Výbor společnosti musí bojovat za lepší pracovní podmínky pro každodenní 

práci očního lékaře. Věříme, že naše společná práce dává šanci podmínky 

zlepšit. Pokud nás chcete podpořit, dejte, prosím, hlas co největšímu počtu 

našich kandidátů.  

Další informace, video a seznam kandidátů naleznete zde: 

http://www.volbycos.cz/ 

 

Děkujeme Vám za důvěru.  

Prim. MUDr. Pavel Stodůlka, Ph.D., FEBOS-CR  

 

Kandidáti do voleb ČOS  

doc. MUDr. Drahomíra Baráková, CSc. Gemini oční klinika , MUDr. Jiří 

Cendelín, CSc. Oční klinika Ofta, MUDr. Pavla Dohnalová Oční ordince 

Soběslav, MUDr. Dalibor Cholevík, Ph.D. Gemini oční klinika, MUDr. Pavel 

Stodůlka, Ph.D., FEBOS–CR , Gemini oční klinika ,MUDr. Vlasta Szwarcová 

Oční ordinace Český Těšín , MUDr. Petr Krejčiřík Oční ordinace Uherský 

Brod, MUDr. Veronika Žigmondová Oční ordinace Praha 

 

 

 


