
Zápis ze schůze výboru ČPS dne  17. května 2012  

Přítomni: Janda, Biolek, Gut, Hrdlička, Mathonová, Mihál, Lád, Pozler, Ryba, Slaný, Souček, Škvor. 

1. Zápis jednání výboru ČPS z dubna 2012 bude poslán všem členům výboru ke schválení  „ per rolam„- pak 

vyvěšen na www.pediatrics.cz  

2. Příprava dopisu ministrovi Hegerovi (připomínky k novým zákonům) ve spolupráci s praktickými lékaři 

pro děti a dorost, se kterými jednali za výbor ČPS Mathonová a Pozler. Ohlášena schůzka v Praze v hotelu ILF  

23.5. 2012 v 16.30.  (za ČPS delegováni Janda, Mathonová, Ryba). Společné bude i další jednání - „kulatý stůl„ 

na téma „Quo vadis pediatrie„  

3. Kongres ČPS – Liberec. Výbor byl seznámen se stavem příprav (Škvor). Zahraniční aktivní účastnici 

(Německo, Rakousko) budou mít 2 plenární přednášky. Janda zajistí abstrakta a přesné názvy sdělení. Janda 

pozve k účasti dva zástupce ze Slovenska, kterým ČPS uhradí náklady. Prof. Špičákovi budou hrazeny ČPS 

náklady na aktivní účast na kongresu. Dne 31.5. 2012 je uzávěrka k aktivní účasti, uzávěrka abstrakt a 

uzávěrka přihlášek do soutěže o cenu ČPS za nejlepší publikaci mladého člena ČPS do 35 let. PLDD budou 

mít poprvé významnou aktivní spoluúčast na kongresu ČPS svými sděleními ve všech sympoziích. Prezentace 

kongresu bude v Čsl. pediatrii, VOX pediatriae, Zdravotnických novinách a Sestra. Akce je také na 

www.detskylekar.cz  Včas si zajistěte ubytování.  

4 .Příprava voleb nového výboru ČPS – revizní komise připraví volební řád na příští jednání výboru. Bude 

zachován regionální princip, tedy zajištěno, že všechny regiony budou mít ve výboru své zástupce.  

5.  Sponzoring ČPS ze strany  Procter Gamble – návrh smlouvy bude odeslán k posouzení sekretariátu ČLSJEP.  

6. ČPS- podpora akce České lékařské akademie „Úzkost, stress, životní styl“ – 15.-17- listopadu na podzim 

2012 v K. Varech – prof. Janda a prof. Rokyta budou referovat a akci Nadbytek soli škodí dětem i dospělým – 

prezentace pilotní studie s dietou DASH a Kardisalem. Akci možno udělit logo ČPS. 

7. Rozšíření asociační dohody s organizací Guarant: prezentace přestavitelů společnosti odložena na příští 

schůzi výboru   

8. Schválení přihlášek nových členů. Dr. Petra Baušteinová, Ústí n.L., Dr. Jan Bourek, Oblekovice, Dr. Jana 

Jarošová, Sokolov, Dr. Vendula Kratochvílová, Šumperk, Dr. Petr Pudil Praha 4, Dr. Kateřina Suchánková, 

Městec Králové, Dr. Lenka Fišarová, Holubice 

9. Květnová schůze proběhla v Praze v sídle společnosti Guarant Int. v Opletalově ulici.                                                                        

                                                                                                      

Zapsali: Škvor a Gut, doplnil a kontroloval: Janda 

 

http://www.detskylekar.cz/

