
Zápis jednání výboru ČPS dne 21. 2. 2013. 

 

Přítomni: Pozler, Janda, Biolek, Hladík, Hrstková, Hulleová, Kobr, Lebl, Mathonová, Mihál, Ryba, 

Slaný, Smrčka, Souček, Svojsík, Škvor, Zeman. Omluveni: Gut, Houšťková, Hrdlička 

 

1. Vědeckým sekretářem ČPS byl zvolen prim. Škvor (13 hlasů ano, 1 zdržel). Pokladníkem ČPS byl 

zvolen prim. Smrčka (13 hlasů ano, 1 zdržel) 

2. Kandidatura na Europaediatrics 2017. Výbor ČPS souhlasí. Prof. Lebl pojede do Glasgow a bude 

prezentovat kandidaturu ČPS na organizaci Europaediatrics v roce 2017.  

3. Návrh na podporu školence v nadstavbových specializacích a vzdělávání členů ČPS ve věku do 

35ti let  podali prof. Lebl a prof. Zeman. Návrh v této podobě nebyl přijat, do příštího jednání 

výboru nový návrh připraví navrhovatelé spolu s prof. Mihálem a prof. Jandou. 

4. Volby do výboru ČPS 2012 – výbor ČPS souhlasí, aby byla proplacena dohoda o provedení práce 

prof. Doleželovi a Dr. Součkovi.  

5. Faktura za služby Guarant International za rok 2012. Výbor ČPS souhlasí s proplacením 

fakturované částky, která je v souladu se „ Smlouvou o poskytování služeb ze 16. 1. 2012.  

6. Zdravotní pojišťovny a ČPS – pracovní skupina vedena prim. Biolkem (Gut, Hulleová, Hrstková, 

Ryba, Smrčka) připraví stanovisko výboru ČPS k řešení problémů doprovodu hospitalizovaných 

dětí.  

7. Sazebník výkonů: výbor ČPS souhlasí s obsahem dopisu nám. ministra zdravotnictví ohledně 

sazebníku výkonů a souhlasí i s umístěním dopisu na www.pediatrics.  

8. V rámci výboru ČPS byly ustanoveny ustanoveny skupiny: pro zdravotní pojišťovny (Biolek), pro 

vzdělávání a akreditace (Mihál), pro finance a administrativu (Smrčka), pro přípravu voleb 

(Souček), pro členy a administrativu (Škvor), pro odbornost (Janda), pro legislativu (Mathonová).  

9. Výbor ČPS souhlasí s MUDr. Janem Melkem z DK FN Hradec Králové jako web masterem ČPS.  

10. Praktická dětská obezitologie II – Poděbrady, 14. – 15. 6. 2013. Výbor souhlasí s podporou 2. 

ročníku konference – kasuistiky a metodiky ambulantní práce.  

11. Dopis prezidenta ČLK (Dr. Kubek) a dopis prezidenta ČLS JEP (Prof. Blahoš) – výbor ČPS vzal 

dopisy na vědomí. Dopis prof. Blahoše bude umístěn na www.  

12. Odpověď na laický dotaz očkování proti varicele připravil prof. Janda. Výbor souhlasí, aby tento 

text sloužil jako podklad pro stanovisko ČPS k problematice připravené společně s NIKO a byl 

pak umístěn na www.pediatrics.cz. 

13. Očkování nezralých dětí – problematiku přednesl prof. Mihál (zda očkovat podle data narození 

nebo podle gestačního věku). prof. Janda zjistí stanovisko zahraničních společností k této 

problematice.  

14. Suplementum Klinická pediatrie časopisu Postgraduální medicína – hlasování 10 hlasů ano a 2 

zdržení – může být distribuováno s Česko-Slovenskou pediatrií a to bezplatně a pouze 

jednorázově.  

15. Kongres „Contraversies in Pediatrics„ Praha 24. – 27. 4. 2014. Výbor ČPS bere akci na vědomí, 

ČPS nevzniknou v této souvislosti žádné finanční závazky.  

16. ČPS bude mít Slovenském pediatrickém kongresu odpovídající zastoupení. 

17. Výbor ČPS souhlasí, aby Bulletin ČPS byl v budoucnosti rozesílán členům ČPS v elektronické 

formě, až bude k dispozici databáze E-mailových adres všech členů.  

 

18. Výbor ČPS pověřil Doc. Pozlera a prim. Smrčku jednáním se zástupci výrobce kojenecké vody 

Lucka. 

19. Publikace abstrakt Slovenského pediatrického sjezdu v suplementu Česko-Slovenské pediatrie. 

Výbor ČPS souhlasí, aby v případě dohody mezi nakladatelstvím MF a organizátory sjezdu 

Slovenské pediatrické společnosti, bylo 50% finanční částky z inzerce dle smlouvy určené ČPS, 

převedeno na účet Slovenské pediatrické společnosti.  

20. Ediční činnost ČPS 2013 – návrh prof. Lebl. Připraveny k publikaci 2 informační materiály – 

Dilatační kardiomyopatie u dětí a Addisonova nemoc. Výbor ČPS odhlasoval (12 hlasů ano, 2 se 

zdrželi) vydání těchto dvou brožur na náklady ČPS a to v tištěné formě i elektronicky na webu. 

Pro vydání pouze elektronicky nebo pouze v tištěné formě nehlasoval nikdo. Prof. Lebl dodá na 

březnové jednání návrh rozpočtu pro různý náklad (500, 1500 a 1800).  

http://www.pediatrics/
http://www.pediatrics.cz/


21. K ediční činnosti ČPS (vydavatel ČPS)  z jednání vyplynuly následující návrhy – publikace budou 

recenzovány i výborem ČPS (prac. skupinou „odbornost“), tisk bude také pro členy ČPS 

(distribuce s časopisem), k autorství budou oslovena pediatrická pracoviště ČR. Publikace budou 

mít edukační potenciál pro laiky i lékaře, budou pro uživatele k dispozici bezplatně, k tématu 

každé brožury bude v Čsl. pediatrii editorial, brožury budou k dispozici na www.pediatrics.cz, 

přednost budou mít témata, u kterých se předpokládá malý komerční zájem firem. 

22. Výbor ČPS připraví program setkání zástupců ČPS se zástupci praktických lékařů pro děti a 

dorost. 

23. Setkání výboru ČPS s primáři dětských lůžkových oddělení ČR Ano, během r. 2013. Konkrétní 

podoba zatím? 

24. ČPS podporuje samostatné curriculum certifikovaného kurzu gynekologie dětí a dospívajících.  

25. Prim. Ryba a skupina výboru ČPS pro vzdělávání připraví nový návrh vzdělávacího programu, 

který by byl společný pro nemocniční i praktické pediatry.  

26. Prim. Ryba navrhl provedení aktualizace databáze členů ČPS. 

27. Výbor souhlasí s tím, aby Doc. Pozler jednal s Guarant International o konkrétní podobě asociační 

dohody.  

28. Výbor ČPS souhlasí s proplacením finančního příspěvku 5.000 Kč na kongres dětské nefrologie 

2012 v Krakově Dr. J. Laubové – aktivní účast.  

29. Na návrh prim. Biolka by nový výbor ČPS měl iniciovat jednání s ředitelem VZP. Je třeba 

připravit program jednání.  

30. Výbor ČPS projednal dopis, ve kterém prim. Stanislav Houštěk (Nemocnice Pelhřimov) 

upozorňuje, že Dětské odd. v Pelhřimově dostalo smlouvu s VZP jen na 3 roky, zatímco jiné 

odbornosti na 5 let. Výbor sice nemůže zasahovat do sjednávání smluv mezi jednotlivými 

zdravotnickými zařízeními a zdravotními pojišťovnami, ale konstatuje, že Dětské odd. 

v Pelhřimově splňuje odborná kritéria pro provoz dětského lůžkového zařízení v ČR. Výbor ČPS 

není oprávněn řešit otázku délky smluvního vztahu, nadále však trvá na zachování péče všude 

tam, kde jsou naplněna výborem stanovená odborná kritéria. 

31. Výbor ČPS schválil přijetí nových členů ČPS:  

      MUDr. Ludmila Bystroňová – Hornopolní 24, 702 00 Ostrava 

            MUDr. Petr Čáslavský – Platanová 650, 294 71 Benátky nad Jizerou 

      MUDr. Veronika Dobiášová – Moskevská 3063/17, 434 01 Most 

      MUDr. Dita Hanuliaková – Nemocnice, Husova 2624, 580 01 Havlíčkův Brod 

      MUDr. Pavla Mokrušová – 739 56 Ropice 202 

      MUDr. Daniel Murin – tř. Spojenců 528/8, 746 01 Opava 

      MUDr. Jan Petrželka – Janáčkova 1795, 686 03 Staré Město 

      MUDr. Viera Slováčková – Šeříkova 7, 700 30 Ostrava 

      MUDr. Andrea Staníková – Bačovského 6, 628 00 Brno 

      MUDr. Petra Šimůnková – Novobohdalecká 1484/18, 101 00 Praha 10 

      MUDr. Antonín Šípek jr. – Radhošťská 2278/1, 130 00 Praha 3 

      MUDr. Jakub Štádler – 250 91 Svémyslice 47 

      MUDr. Markéta Štanclová – Sladkovského 1530, 530 02 Pardubice 

  

 

Zapsal: Škvor                                               Doplnil a kontroloval: Pozler 
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