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                                                                Zápis ze schůze výboru ČPS 19. ledna 2012 
Přítomni: Janda, Biolek, Gut, Houšťková, Hrdlička, Hrstková, Lád, Mathonová, Mihál, Pozler,  Ryba, Slaný, Souček, 

Svojsík, Škvor, Zeman.  Omluveni: Lebl, Smrčka, Wiedermann.  Program: 

1. Souhlas se zápisem jednání v prosinci 2011.  

2. Curriculum pediatrie a akreditace lůžkových oddělení pro děti a dorost. Houšťková seznámila výbor s historií a 

současným stavem. Statistické údaje z ročenek ÚZIS nejsou reálné v počtech lékařů i v počtech lůžek. Je třeba zjistit 

tato čísla skutečná z jednotlivých regionů. Mezi skutečnými a nasmlouvanými lůžky s pojišťovnami mohou být velké 

rozdíly. Cílem je jednotné curriculum pro praktické lékaře i nemocniční pediatry odpovídající EU. Ministr zdravotnictví 

žádá snížit minimální počet lůžek na akreditaci vzdělávání v pediatrii na 20! (výbor ČPS se dohodl na dřívějších 

jednáních  na 25 lůžkách) Otázka testu ve vzdělávacím programu. Zatím platí stávající curriculum.  

3.  Jednání v senátu ČR dne 24.1. 2012 – zástupci sociální pediatrie - Dr. Schneiberg a delegována prim. Mathonová. 

4. Změna nakladatele a tiskárny časopisů ČLS JEP – po výběrovém řízení na ČLS  to bude Mladá fronta pro 

časopisy ČLS. Výbor ČPS odhlasoval ponechat na dobu l rok stávajícího nakladatele ( 9 hlasů, 2 zdržení hlasování, 

nikdo proti ). Časopis Čsl. Pediatrie (šéfredaktor Doc. Pozler) je dnes stabilní časopis, ekonomicky fungující, 

s dostatkem předplatitelů i příspěvků.  

5.Výbor ČPS souhlasí s vydáním suplementa Čsl. Pediatrie v březnu 2012.  

6. Zpráva o meetingu evropské pediatrické akademie EAP v Bruselu v prosinci 2011 (Hrdlička, Janda). Ve dnech 

10. – 11. 5. 2012 bude meeting v Praze.  

7. Kongres ČPS v Liberci 2012 – informace o kongresu rozeslána, bude připravena další e- mailová informace ve 

spolupráci s praktickými lékaři pro děti a dorost.  Podána zpráva o stavu příprav  (Škvor, Zeman).  Pošleme pozvánky 

na Slovensko. Janda pozve Poláky, Němce a Rakušany. Návrhy na Brdlíkovu cenu – prof. Dunovský, medaile ČPS – 

prim. Mendl, prim. E.  Novák.  

8. Uvažováno o krátkodobých stipendiích z fondu ČPS pro mladé pediatry – cestovné a podpora ubytování při pobytu 

na renomovaných pracovištích v zahraničí.  

9. Cena ČPS pro pediatry ve věku do 35 let dotovaná 50.000 Kč. Komise ČPS pro hodnocení oceněné nejlepší práce 

autora ( člena ČPS před podáním žádosti ) –  Pozler, Mihál, Gut. Cena bude předána na kongresu – 50.000 Kč, 

přednáška laureáta bude v programu. Práce musí být publikována v roce 2010 nebo 2011. Zasílejte přihlášky do 

soutěže  Doc. Pozlerovi, uzávěrka přihlášek 30. 5. 2012!  

10. Další kongres ČPS bude v roce 2012 ve Zlíně. Prezidentkou kongresu bude prof. Hana Hrstková z Brna, pořádající 

agentura jako při kongresu v Jihlavě- BPP Procházka.  

9. Nová adresa ČPS – www.cps.pediatrics  (určitou dobu bude platit i původní www.cpsjep  

10. Výbor ČPS souhlasí s domácí  umělou plicní ventilací u dětí a dorostu v indikovaných případech, podporováno i 

dalšími odbornými společnostmi. 

11. Výbor ČPS podporuje dotazníkovou akci Dr. Zuzany Vančíkové (Krč) – komunitní pneumonie. 

12. Noví členové ČPS: Dr. Aziz Koleilat (Bejrut/Libanon), Mgr. Zuzana Kocábová FN Motol) 

                                            Zapsali : Škvor, Gut                           Doplnil a kontroloval:  Janda  
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