
Zápis jednání výboru ČPS dne 21. 1. 2016 
 
Přítomni (bez titulů):   Zeman, Gut, Hladík, Houšťková, Hrdlička, Hrstková, Lebl, Ryba, 
Skálová, Slaný, Smrčka, Škvor 
Omluveni (bez titulů): Biolek, Souček, Svojsík 
 
I. Výbor ČPS schválil: 

a) zápis ze schůze výboru ČPS z prosince 2015 
b) přijetí nových členů ČPS dle seznamu:    

MUDr. Kateřina Říháková 
 

II. Výbor ČPS projednal: 
a) stav příprav na Český pediatrický kongres v Hradci Králové (M. Bayer) 

 

 III.  Výbor ČPS byl informován 
a) o pozvání prof. Zemana na zasedání EPA 11. 2.2016 v Moskvě.  
b) o žádosti o informaci o rutinním podávání Vigantolu dětem. Odpověď připravil  

prim. Škvor a doc. J. Hoza, CSc.  
c) o pokračující snaze „skupiny rodičů diskreditovat  význam očkování  v dětském věku 

a současně i zveličovat rizika spojená s očkováním.  
d) o nových rezidenčních místech na obor DL a pro kmen DL, která vypsala MZ ČR. 

Zájemci o rezidenční místo se mohou hlásit prostřednictvím svých nemocnicí prof. 
Zeman, Doc. Houšťková)  

e) o včerejším rozhodnutí Ústavního soudu, které „částečně umožňuje“ některým 
rodičům vyhnout se povinnému očkování svých dětí podle „svého svědomí“.  Výbor 
ČPS si uvědomuje závažná rizika, která mohou v ČR nastat při dalším poklesu 
původně vysoké proočkovanosti dětské populace v ČR, a bude se snažit podporovat 
všechny pozitivní provakcinační programy. 

 
Příští výbor ČPS bude ve čtvrtek 18. 2. 2016 od 9,30 na KDDL.  
 
Zapsal: Škvor                               Kontroloval:   Biolek, Zeman  
 

b) žádost o záštitu nad kongresem XXXIII. dny praktické a nemocniční pediatrie, která se 
bude konat 13. – 14. května 2016 v Olomouci. Odborný garant prof. Mihál.  Mgr. Eva 
Zemanová – redaktorka, zemanova@solen.cz 

c) firma OXALIS byla vyzvána k úhradě poplatku za nápis na obalu jejich čajů 
„schváleno pediatrickou společností“. Jejich stanovisko bude k dispozici k příštímu 
výboru ČPS.   

d) Společnost sociální pediatrie a ČNeoS schválila předložené základní teze 
k problematice babyboxů. Definitivní text stanoviska ČPS bude předložen na příštím 
výboru ČPS.  

e) Vytvoření „burzy volných míst“ pro absolventy LF na dětských lůžkových odděleních 
v celé ČR. Prof. Zeman požádá primáře o informace o volných místech.  


