
Zápis jednání výboru ČPS  dne 19. 5. 2016 
Přítomni (bez titulů): Zeman, Biolek, Gut, Hladík, Houšťková, Hrstková, Janda, Lebl, Ryba, 
Skálová, Smrčka, Souček, Škvor  
Omluveni (bez titulů): Svojsík, Slaný, Hülleová, Hrdlička 
 
I. Výbor ČPS schválil 
    a)  zápis ze schůze výboru ČPS z dubna 2016 
    b)  přijetí nových členů ČPS dle seznamu:    MUDr. Kamila Burdová 
         MUDr. Lilija Burianová, MUDr. Lenka Kocinová, MUDr. Mahulena Mojžíšová, 
         MUDr. Martin Pospíšil, MUDr. Ilona Pospíšilová, MUDr. Pavel Vlachý  
   c) snížení členského příspěvku z důvodů mateřské/rodičovské dovolené členů ČPS:  

MUDr. Ivana Brodská, MUDr. Klára Hájková, MUDr. Kateřina Hurtová,  
MUDr. Petra Krásničanová 

   d) snížení členského příspěvku pro nepracující důchodce 
             MUDr. Zdeňka Střídová 
   e)  návrh, aby  MUDr. Eva Klásková, Ph.D. z FN Olomouc byla nominována  do komise  
        pro výběrové řízení  na uzavření smlouvy se ZP oboru  DL pro Prostějov a okolí dle § 48  
        odst. 1 písm. d) zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném  zdravotním pojištění. Jednání komise  
        se uskuteční ve čtvrtek 26. 5. 2016 na Krajském úřadu Olomouckého kraje.            
   f)  záštitu ČPS nad konferencí Pediatrický den, která se bude konat  12. 11. 2016 v Ostravě,     
        odborný garant konference je doc. MUDr. Michal Hladík, PhD. 
   g)  záštitu konference XXII. Luhačovické pediatrické dny (27. – 29. 10. 2016)      
         na téma dětská otorhinolaryngologie  - Prof. MUDr. Hana Hrstková, CSc. 
   h)  přípravu voleb do výboru a revizní komise ČPS pro další volební období (2017- 2020).  
        Počet členů nového Výboru ČPS bude 9 a počet členů revizní komise  3. Kandidátku  
        pro volby členů výboru a pro členy Revizní komise nelze spojit, každá kandidátka musí  
        být samostatná.  Do volební komise pro volby byli schváleni:  předseda komise prim.  
        MUDr. Jiří Souček a dva členové prof. MUDr. Jan Janda, DrSc. a  Blanka Albrechtová.    
        Volební komise odpovídá za přípravu voleb. Nikdo z členů volební komise nemůže být  
        zvolen do orgánů ČPS. 
  
II. Výbor ČPS projednal 

a) stav příprav na Český pediatrický kongres 2016 v Hradci Králové (prof. Bayer).  
Před kongresem ve čtvrtek od 10 hodin bude probíhat setkání výboru s primáři DO. 
Během kongresu bude připraven i prostor pro eventuální samostatné jednání členů 
OSPLDD.  

b) stav příprav na Český pediatrický kongres 2018 v Praze. Prof. J. Lebl, CSc byl schválen 
jako president kongresu, který si vybere i organizující agenturu.  

c) výzvu ČLS JEP ke spolupráci s Českým rozhlasem - Kontakt Dvojky. Nové návrhy  
na další témata domluví prof. Janda s MUDr. Jiří Pešinou (jiri.pesina@rozhlas.cz). 

 
III.  Výbor ČPS byl informován 

a) o zájmu Guarant International spol. s r.o. o spolupráci s ČPS při pořádání   
pediatrických kongresů.   

b) o průběhu květnového jednání akreditační komise pro DL  
c) o průběhu květnového jednání o rezidenčních místech pro DL  
d) o průběhu dubnového jednání Petičního a Zdravotního výboru Parlamentu ČR.  

Na petičním výboru prim. Biolek v diskuzi zdůraznil všem přítomným, že se 
projednává pouze změna zákona č. 95/2004 o vzdělávání lékařů, který vůbec nemá 
dopad na síť PLDD, kterou nikdo nezpochybňuje (týká se zákona 372/2011 o 



zdravotních službách). Iniciovaná petice PLDD je proto pro laickou veřejnost zcela 
zavádějící a neodpovídá skutečným potřebám české pediatrie. Zdravotní výbor 
projednávání zákona č. 95/2004 o vzdělávání lékařů odložil.  

e) o žádosti firmy o posouzení tablet k cucání CLP Colostral Life Plus a dvou dalších 
výrobků z kolostra ve formě prášku. Jedná se o doplněk stravy pro děti od tří let, který 
obsahuje bovinní kolostrum od vybraných krav krmených vybranou stravou na 
farmách v Kanadě a USA v prvních 12 hodinách po narození mláděte nebo z prvního 
kojení. Výrobky obsahují široké spektrum biologicky aktivních látek. Probiotická 
baktérie  Enterococcus faecium se ve střevě vyskytuje jako přirozená součást střevní 
mikroflóry, pomáhá rychleji osídlit střevní trakt v případech narušené přirozené střevní 
mikroflóry. RNDr. Lubomír Meravý CSc. lubomir.meravy@tiscali.cz 
o posouzení byla požádána pracovní skupina pro gastroenterologii. 

f) o potřebě včasné diagnostiky dětí s poruchami autistického spektra (PAS) a potřebě 
adekvátní léčby. 

g) o dopise pro MUDr. Tom Philippa, Ph.D., MBA, náměstka pro zdravotní pojištění   
MZ ČR s žádostí o termín schůzky k jednání o finančních problémech, které přináší  
současný DRG systém v oblasti akutní i chronické péče o kriticky nemocné děti. 

h) o nabídce UNEPSA-EPA  pořádat v ČR kongres Europaediatrics 2021. Zájem sice 
máme, ale rozhodnutí provede až nový výbor ČPS.   

i) o nabídce EPA-UNEPSA uspořádat v ČR konferenci pro mladé pediatry v rámci 
EURYPA- The European Young Pediatricians Association (http://www.epa-                                      
unepsa.org/sites/default/files/EURYPA_WEBSITE.pdf ). 

j) nefrologická společnost připravuje Pracovní dny dětské nefrologie 2017 v Frymburku 
na Lipně. 
 

 
Příští výbor ČPS         čtvrtek 16. 6. 2016  od 9,30 v Hradci Králové 
 
Zapsal:   Škvor                               Kontroloval:   Biolek, Zeman  
 


