
Zápis jednání výboru ČPS 21. 11. 2013 
Přítomni: Zeman, Janda, Lebl, Hrdlička, Ryba, Smrčka, Gut, Hullleova, Houštková, Souček, 
Biolek, Kobr, Hladík, Svojsík. Omluveni: J. Slaný, J. Škvor, V. Mihál, H. Hrstková 
 
A)    schválen zápis říjnové schůze výboru 
B1)  na jednání o DRG s NCR byli delegování J. Biolek, J. Zeman 
B2)   na jednání s dr. F. Polákem na MZČR byli delegováni J. Biolek, J. Zeman 
B3)   probíhá jednání o možnostech dobrovolného očkování BCG na přání rodičů.  
C1)   výbor ČPS podpořil žádost o finanční podporu 5.000 Kč na aktivní účast na kongresu  
         pro členy ČPS (MUDr. Tesffay do Salt Lake City, MUDr. Bosáková do Shangaje) 
C2)  výbor ČPS souhlasil s jednorázovou finanční pomocí 30.000 Kč na tisk brožury  
        Chronické poruchy funkce ledvin a jejich transplantace u dětí a dorostu – informační  
        brožura pro rodiny pacientů a pro samotné starší dětské pacienty. Publikace je průběžně  
        k dispozici rodičům a bude zaslána i pracovištím dětské nefrologie v ČR.  
C3)  výbor ČPS informuje pracovní skupiny ČPS,  že se bude snažit finančně podporovat  
        jejich činnost při tvorbě „guide-lines“.  
C4)  výbor ČPS informuje mladé členy ČPS o možnosti finanční podpory na vzdělávání  
        (viz webové stránky ČPS).      
Da)  výbor ČPS podpořil žádost, aby  Mostecké pediatrické dny probíhaly pod patronací  
        České pediatrické společnosti.  
Db) výbor ČPS podpořil žádost, aby konference Septické stavy u dětí, Ostrava 21. 1. 2014  
        probíhala pod patronací České pediatrické společnosti.  
Dc)  výbor ČPS podpořil žádost, aby konference Beskydské pediatrické dny 4.–5. 4. 2014,  
        Ostravice  probíhala pod patronací České pediatrické společnosti  
Dd)  výbor ČPS podpořil žádost, aby kongres pediatrů a dětských sester Pediatrie pro Praxi 
        16.–17. 5. 2014, Brno  probíhal pod patronací České pediatrické společnosti.  
De)  výbor ČPS podpořil žádost, aby byl prodloužen Specifický léčebný program Peditrace                        
        (i.v. směs stopových prvků). 
E)   dotazníková akce o LSPP pro děti, kterou pro výbor ČPS organizoval  prim. L. Ryba,  
        ukázala, že LSPP pro děti sice funguje na některých místech ČR bez vážnějších   
        problémů, ale současně i upozornila na řadu míst, kde je organizování LSPP pro děti   
        „obtížné“. Výbor požádal prim L. Rybu a J. Guta, aby připravili pracovní skupinu, která  
        by ve spolupráci s regionálními primáři, zástupci PLDD a odpovědnými pracovníky 
        krajských  úřadů hledala organizační řešení v oblasti LSPP pro děti. Dle dikce Zákona  
        372/2011 §45 písmeno l by LSSP měla být zajištěna PLDD odděleně od chodu dětských  
        lůžkových oddělení? Výbor prosí OSPLDD, aby v době nadcházejících svátků  
        pomohla předejít katastrofické situaci v oblasti LSPP, která v řadě regionů nastala  
        koncem roku 2012 a která významně komplikovala práci na DO. 

G)    výbor ČPS souhlasil s přijetím nových členů ČPS JEP: MUDr. Eva Dušková (Ostrava),  
        MUDr. Lucie Kosová (Pardubice), MUDr. Aneta Maříková (Praha), MUDr. Liliia  
        Tkachenko  
H)    prof. H. Hrstková písemně informovala výbor o průběhu příprav pediatr. kongresu 2014. 
I)     výbor  ČPS informuje, že členský poplatek ČLS JEP  na rok 2014 je 280 Kč, důchodci  
        do 70 let platí snížený poplatek 100 Kč a od 71 let je členství v ČLS bez poplatků.       
        Členský poplatek v ČPS je 750 Kč/rok  (v poplatku je předplatné časopisu Česko-Sloven- 
        ská Pediatrie). Snížený poplatek 250 Kč, který také zahrnuje předplatné Česko-Slovenské 
        Pediatrie, je určen mladým členům ČPS do 30 let a důchodcům, kteří pobírají        
        starobní důchod a nemají příjem z pracovní činnosti ve zdravotnictví. Od 71 let je  
        členství v ČPS bez poplatku.  Členové ČPS na rodičovské dovolené, kteří  
        nevykonávají výdělečnou činnost, platí snížený poplatek 100 Kč ročně. 
 
zapsal J. Gut, kontroloval J. Zeman 


