
Zápis z jednání výboru ČPS 15. 5. 2014 

 
Přítomni (bez titulů):  Biolek, Gut, Hladík, Houšková, Hrstková, Janda, Lebl, Ryba, Skálová 

Omluveni (bez titulů): Hrdlička, Hüellová, Kobr, Mihál, Škvor, Slaný, Smrčka, Souček, Svojsík, 

Zeman 

 

I. Výbor ČPS se sešel v neusnášeníschopném stavu a to v důsledku pozdních omluv 

některých členů. Nemohl být tudíž schválen: 

 

a) zápis z jednání výboru dne 17. 4. 2014 

b) program výboru ČPS 

c) přijetí nových členů ČPS dle seznamu:  

MUDr. Kateřina Konkolská                            

MUDr. Pavlína Korkešová 

MUDr. Martina Mazancová 

MUDr. Dana Rosypalová 

d) Zveřejnění XIX. Rožnovských alergologicko imunologických dnů na webových   

                  stránkách ČPS  

 

Odsouhlasení výše uvedených bodů se přesouvá do příštího výboru            
      

II. Výbor ČPS projednal: 

 

a) informaci o přípravě kongresu ve Zlíně (profesorka Hrstková)  

b) žádost společnosti Liftec CZ spol. s r.o.  ohledně doplňku stravy - přípravky    

Laxafruit.  

K vyjádření předáno docentu Bronskému, prostřednictvím profesora Jandy 

c) problematiku vykazování kódu 00531 - doprovod matky dětí do 6 – ti let věku.  

Dle zákona 48, paragraf 25 – zákon o veřejném zdravotním pojištění je pobyt průvodce 

hrazen pojišťovnou do dovršení 6. roku věku (6 let + 0) 

d) ceny Československé pediatrie a ceny pro kongres (prim. Gut). K dispozici jsou 

pouze žádosti o cenu ČS pediatrie. Po zemřelém doc. Pozlerovi chybí třetí člen komise, 

kterého nutno zvolit na příštím výboru ČPS. Výběr uchazečů o cenu ČS pediatrie bude 

předložen na příštím výboru. 

e) oddělení financí členských poplatků od poplatku za časopis (prof. Hrstková) 

Časopis Československé pediatrie dostávají všichni členové ČPS, jeho hodnota je 

zahrnuta v členském poplatku. Nečlenové ČPS jej mohou zakoupit za cenu jednotlivého 

čísla 98,-Kč. 

 

   III.         Výbor ČPS byl informován: 

  

a) o chybě způsobené členskou evidencí, kdy byl špatně nastaven tarif v jednom bodě. 

Problém byl vyřešen profesorem Zemanem a paní Gebrovou a dopisem vloženým do 

Bulletinu ihned po rozesílce složenek v březnu. Nedoplatek 500,-Kč, který některým 

lékařům vznikne, bude vybírán v druhé rozesílce složenek.  

b) že prof. Zeman poslal blahopřejný dopis k životnímu jubileu prof. Tůmovi a prim. 

Miláčkovi 

c) o problematice týkající se VZP 

Výbor ČPS znovu odešle komisi pro kultivaci výkonů MZ: 

1. žádost o uznání výkonu 09555 – vyšetření dítěte do 6 – ti let věku pro lůžková 

oddělení 

2. žádost o navýšení ohodnocení doprovodu dítěte 



                   O tlaku revizních lékařů nevykazovat dg. febrilních křečí jako hlavní dg. 

                   O připravovaném jednání s ředitelem VZP (problematika chron. res. péče,  

                    podhodnocení výkonu intenzivní péče a náročných pacientů v DRG systému).    

d)   o odeslání dopisu Mgr. Šmídové – ředitelce odboru ošetřovatelství s žádostí o zařazení 

vzdělávání dětských sester do pregraduálního studia. 

 

IV. Diskuze 

 

            Proběhla širší diskuze k jednotnému modelu postgraduálního vzdělávání pro obor  

            Pediatrie. Výbor ČPS se shoduje, že je potřeba dopracovat a předložit MZ CV, které                

            by sloužilo jako jednotný model pro obor pediatrie.   

              

 

 

 

Příští výbor ČPS ve čtvrtek 19. 6. 2014 

Zapsal: prim. MUDr. Jiří Biolek, prof. MUDr. Jiří Zeman 


