
Zápis ze schůze výboru ČPS dne 18.9. 2008 
 

Přítomni: Hoza, Biolek, Bloudíček, Doležel,  Gut, Honomichlová, Hrdlička, Janda, Mihál, Miláček,  Pešák, 

Němec, Seifertová, Smrčka, Souček, Škvor, Wiedermann. 

Hosté: Houšťková ( IPVZ ), Procházka ( BPP ) 

Program: 

1. Kongres ČPS v Jihlavě – podle zpráv p.Procházky a prof. Hrstkové je připravena odborná i 

společenská část. Projednán program zahájení, vydávání certifikátů,event. tiskové konference. 

Přihlášeno asi 500 lékařů a 190 sester.  

2. Vzdělávací program v dětském lékařství ( Houšťková ). A. Výbor ČPS nedoporučuje vkládat do 

společného kmene vzdělávání  v oboru dětské lékařství další součásti ani žádné jiné změny tohoto 

kmene. B. K žádosti  Akreditační komise pro neonatologii o zařazení oboru Neonatologie mezi 

„základní obory“ – výbor ČPS nebude proti, upozorňuje ale na problém lékaře s jedinou atestací 

z neonatologie, který nebude moci získat způsobilost v oboru dětské lékařství, pokud neabsolvuje 

atestaci z tohoto oboru. 

3. Financování Zdravotního a očkovacího průkazu –ZOP (Janda). Podle informace z MZ nebude 

možné pokrýt náklady na vydávání průkazu ze zdrojů MZ vyšší částkou než asi  3-5 % potřebné částky. 

Janda znovu napíše dopis ministru zdravotnictví a bude jednat o potřebě průkazu a jeho finančním 

zajištění ministerstvem zdravotnictví  (pozn. redakce: na jihlavském sjezdu předány podklady ZOP 

osobně ministru Julínkovi!).  

4. Informace z prezídia ČLS: Žádost  o zařazení vzdělávacích akcí do registru kontinuálního vzdělávání 

ČLK musí předkládat  předseda nebo pověřený člen výboru odborné společnosti a tato odborná 

společnost musí být uvedena na programu nebo pozvánce jako pořadatel akce. Tato informace je 

důležitá pro všechny organizátory akcí, kde se udělují kredity nebo „body“ !! Pořadatelé se mohou 

obracet přímo na E-mailovou adresu : balbr@lf1.cuni.cz  nebo písemně na předsedu  ( viz záhlaví 

Bulletinu). 

5. Výběrová řízení pro lůžkovou péči v oboru dětské lékařství: Výbor trvá při hodnocení lůžkových 

zařízení pro děti a dorost v ČR po odborné stránce na „ Požadavcích na personální a technické vybavení 

„ . Hoza informoval o průběhu výběrového řízení pro Moravskoslezský kraj . 

6. Výbor ČPS vyslechl informaci o riziku  parvoviru B 12 pro těhotné- upozornění hlavního hygienika 

bude uvedeno v Bulletinu zvlášť. 

7. Výbor ČPS byl seznámen s hospodařením ČPS ( Honomichlová ). Na rezervním fondu ČPS je dostatek 

prostředků pro krytí nákladů na běžnou činnost společnosti i na příspěvky pro aktivní účast na 

zahraničních akcích. 

8. Výbor ČPS připraví na podzim 2008 volby nového výboru dle stanov – volby budou korespondenční , 

dvoukolové, část kandidátky navrhne výbor a umožní doplnění o návrhy v prvním kole voleb. 

Předsedou komise byl zvolen prof..MUDr. Jan Starý, DrSc.   Zápis:  Škvor         Souhlas a doplnění:  

Hoza  
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