
Zápis jednání výboru ČPS  dne 20. 10. 2016  
Přítomni (bez titulů):  Zeman, Janda, Hrstková, Skálová, Smrčka, Ryba, Biolek, Houšťková, 
Gut, Slaný, Svojsík, 
Omluveni (bez titulů):  J. Lebl, J. Škvor, J. Souček, I. Hülleová 
 
I. Výbor ČPS schválil 
    a) zápis ze schůze výboru ČPS z června  2016 
    b) přijetí nových členů ČPS dle seznamu:     
         MUDr. Nabil El-Lababidi, MUDr. Pavel Srnský, MUDr. Kamila Burdová, 
         MUDr. Michaela Cibulová, MUDr. Sofia Hanzely, MUDr. Pavel Hronek, 
         MUDr. Martina Kouřilová, MUDr. Jan Němeček, MUDr. Jitka Obršálová,, 
         MUDr. Eva Středová, MUDr. Kateřina Suchá, MUDr. Ludmila Štěpánová, 
         MUDr. Dominika Vyhnánková, MUDr. Zlatica Ďurošková, MUDr. Monika Hampolová 
        MUDr. Jana Chocholová, MUDr. Jitka Majkusová, MUDr. Vendula Mikulková,  
        MUDr. Aleš Polách, MUDr. Jakub Rytíř, MUDr. Klára Sedláčková,  
        MUDr. Zuzana Schejbalová, MUDr. Adam Šepela,  MUDr. Martina Vracovská, 
        MUDr. Zuzana Hosnedlová. MUDr. Eva Karásková, MUDr. Jana Klesalová 
        MUDr. Jiří Lísal, MUDr. Zhanna Randarevich,      
   c)   snížení členského příspěvku z důvodů mateřské/rodičovské dovolené členů ČPS:  
         MUDr. Jana Mezníková 
   d)  na doporučení dětských endokrinologů  zařazení stanovení anti-Müllerian hormonu  
        do seznamu výkonů v souladu s Edokrinologickou společností, protože se v  
        indikovaných případech jedná o důležitý laboratorní parametr. 
   e)  příručku o otitis media (doc Skálová) 
   f)  žádost dr.V.Vobruby o doporučení na kalkulační list výkonu ECMO pro děti. 
   g) žádost MUDr N.El-Lababidiho, PhD studenta 1. LF UK o finanční podporu na studijní  
        pobyt na dětské gastroenterologii University v Los Angeles. Byl předložen      
        studijní plán. 
   h) žádost MUDr. Alžběty Honzkové o finanční podporu aktivní účasti na 12. Pediatrickém  
       kongresu, 2016. Byl předložen abstrakt práce Mitochondrial optic neuropathy. 
   ch) žádost o záštitu kongresu 10. Festival kazuistik pro české i slovenské pediatry, který se  
         bude konat 24. a 25. března 2017 v hotelu Holiday Inn v Žilině, na Slovensku. Garant  
         kongresu je prof. Kuchta, CSc. 
     i) možnost inzerce v Bulletinu pro Masarykovu nemocnici v Ústí n. L. na pozici vedoucího  
          lékaře  JIRP 
 
II. Výbor ČPS projednal 

a) dopis s žádostí o posouzení potravinového doplňku s obsahem vit. D pro kojence. 
(Josef Ďordík, www.llcare.cz, mail llcarecz@gmail.com). Čeká se na vyjádření 
pracovní skupiny pro dětskou gastroenterologii.   

b) průběh kongresu ČPS v Hradci Králové. Kongres byl hodnocen členy výboru pozitivně 
po odborné i po organizační stránce.  

c) přípravu kongresu ČPS 2018 v Praze (prezident kongresu prof. J. Lebl, agentura 
Guarant International). K podpisu je připravena smlouva.  

d) informaci o platbě pro International Pediatric Association (USD 2,2O za člena a rok) za 
období 2014, 2015 a 2016. Stávající výbor ČPS ponechává rozhodnutí o platbě na 
novém výboru.  

e) žádost o vyjádření k projektu stavby domu pro rodiče a blízké dlouhodobě 
hospitalizovaných dětských pacientů ve FN Motol (Ing. Marek Šedivý. Dům Ronalda 
McDonalda, nadační fond, Řevnická 170/4, Praha 5,  marek.sedivy@drmcd.cz). 



Výbor podporuje možnost pobytu rodinných příslušníků zvláště při dlouhodobých 
hospitalizacích za rozumnou finanční úhradu   

f) možnost posílání bullettinu mailem formou Newsletter. Výbor schválil na 6 měsíční 
přechodnou dobu dvojí formu distribuce poštou i mailem. 

g) potřebu informovat na webu mladé pediatry o podpoře účasti na konferencích, která 
byla publikována v bulletinu. 

h) informaci o tom, že zájem o nabídky míst uveřejněných na webu je malý Je třeba 
upozornit znovu primáře dětských oddělení o této možnosti. 

i) potřebu vyvěsit novelizované stanovy ČPS na web (Biolek, Janda) 
j) žádost Švýcarské farmaceutické společnosti Akacie o posouzení chystaného přípravku 

ENHYDROL FORTE (ORS) - (Michala Konvalinková, mail konvalinkova@akacia.eu) 
s možností jeho podávání od 3 měsíců věku dítěte. Zároveň žádají i o eventuelní 
možnost otištění loga „Doporučuje ČPS“ Předáno k posouzení Pracovní skupině dětské 
gastroenterologie a výživy.  

k) žádost společnosti Zdraví bez limitu, s.r.o., o posouzení 3 výrobků s obsahem 
kravského kolostra. Výrobky jsou v souladu s legislativou deklarovány pro užívání dětí 
od 3 let věku. Společnost by nyní ráda rozšířila možnost použití těchto produktů i o 
pediatrickou indikaci - pro mladší děti od 6 měsíců (případně od 1 roku). RNDr. 
Lubomír Meravý CSc. http://klikni1.tiscali.cz  mail lubomir.meravy@tiscali.cz 

l) žádost o podporu zřízení Centra pro sledování a léčbu pacientů s infantilním 
hemangiomem, které je v plánu MZČR. prim. MUDr. Miroslav Kobsa, MBA, Dětské 
oddělení Nemocnice Nový Jičín mail: miroslav.kobsa@nnj.agel.cz. Výbor se domnívá, 
že není třeba vytvářet centra pro toto onemocnění. 
 

III.  Výbor ČPS byl informován 

a) o tom, že agendu Zdravotního a očkovacího průkazu dítěte a mladistvého (ZOP) přebírá 
Mgr. Lucie Cvrčková (lucie.cvrckova@szu.cz, tel.: 267 082 704). Ve věci zasílání 
náhradních očkovacích průkazů lze kontaktovat paní L. Švábovou, tel.: 267 082 371, 
(lenka.svabova@szu.cz), která bude kontaktní osobou. 

b) o tom, že na příští schůzi 24. 11. 2016 proběhne předávání funkcí a písemných 
materiálů členům nově zvoleného výboru. 

c) o průběhu jednání v parlamentu, které se týkalo novelizace zákona o vzdělávání lékařů 
(primář Kasal). 

d) o projednávání novelizace zákona o vzdělávání NLZP v parlamentu (prim. Biolek). 
e) doc H. Houšťková informovala  o termínech pro atestace z DL v 2017. 
f) MUDr. Obršálová získala na Pediatrickém kongresu odměnu 50 000 Kč na zahraniční 

kongresovou cestu.   
g) příští zasedání výboru ČPS bude ve čtvrtek  24. 11. 2016 od 9,30 hodin na KDDL. 

Zapsal:   Gut                               Kontroloval, doplnil:   Biolek, Zeman  


