Zápis jednání výboru ČPS dne 12. 1. 2017
Přítomni (bez titulů) Zeman, Bronský, Houštěk, Hrdlička, Lebl, Skálová, Svitálková, Škvor,
Šumník: Hoza, Kuhn, Votava
Hosté výboru: Petr Břinčil (Guarant International)
I. Výbor ČPS schválil
a) zápis ze schůze výboru ČPS z listopadu 2016
b) přijetí nových členů ČPS dle seznamu: MUDr. Iva Cyrány,
MUDr. Andrea Čandasová, MUDr. Jana Herůfková, MUDr. Vít Jakoubek, Ph.D.,
MUDr. Petra Jahodová, MUDr. Gabriela Matuščinová, MUDr. Ilona Steinbauerová,
MUDr. Tereza Vacková, MUDr. Eva Andraschková
c) snížení členského příspěvku z důvodů mateřské/rodičovské dovolené členů ČPS:
MUDr. Iva Šimmerová, MUDr. Petra Paterová, MUDr. Jana Zientková
d) snížení členského příspěvku z důvodu odchodu do důchodu: MUDr. Ludmila Bystroňová
e) žádost o záštitu ČPS nad 19. ročníkem Colours of Sepsis (původně Postgraduální
kurz Sepse a MODS), který se bude konat v Ostravě ve dnech 7.–10. února 2017, web:
www.sepseostrava.cz. Odborný garant konference je MUDr. Roman Kula, CSc,
KARIM FN Ostrava.

II. výbor ČPS projednal
a) informaci o tom, že jednání v senátu, které se bude týkat zákona o vzdělávání lékařů,
je odloženo na 31. 1. 2017.
b) informaci o přípravě 13. kongresu českých pediatrů a sester 2018 v Praze. Pan Petr
Břinčil za Guarant International, prof. Lebl jako prezident kongresu informovali o stavu
příprav, kongresové místo není definitivní, zatím předběžně Kongresové centrum Praha.
Prof. Lebl osloví zástupce PLDD do výboru kongresu. Výbor souhlasil s návrhem prof.
Lebla na nominaci všech devíti řádných členů výboru ČPS do výboru kongresu. Přítomní
členové výboru ČPS svoji nominaci přijali. Výbor ČPS odhlasoval, že kongres českých
pediatrů a sester se bude konat každý rok, tj. další v roce 2019. Výbor ČPS bude v blízké
budoucnosti jednat o případném dlouhodobém kontraktu s vybranou PCO na pořádání
kongresů ČPS po roce 2018.
c) informaci o návrhu projektu celostátní antropologický výzkum dětí a mládeže“
(CAV). V ČR nebyla od r. 2001 aktualizována růstová data dětí a adolescentů (od r.
1951 byla á 10 let) a nejsou údaje, které jsou nezbytnou součástí diagnostických
postupů v pediatrických oborech. Výbor ČPS tuto iniciativu v zásadě podporuje a je
připraven se na ni spolupodílet, nicméně před vyslovením oficiální podpory je třeba se
důkladněji seznámit s detaily projektu. Na příští výbor ČPS bude pozván předkladatel
projektu CAV a na základě diskuse s ním bude rozhodnuto o případné podpoře. Jako
ideální se jeví využití databází PLDD s průběžným sběrem dat.
d) spolupráci s PLDD výbor projedná až po výsledcích hlasování o novele zákona o
postgraduálním vzdělávání v poslanecké sněmovně.
e) schválil nominaci třech svých členů (Bronský, Šumník, Škvor) pro (již probíhající)
jednání se zástupci PLDD o přípravě společného doporučení k podávání vitaminu D
v dětském věku.

f) a vyslovil souhlas se žádostí primářů o pravidelné svolávání členské základny ČPS
v souladu se stanovami ČLS JEP: První setkání s primáři se bude konat v Brně 23. 3.
2017 společně se jednáním výboru ČPS (na programu bude vzdělávání a diskuse nad
programovým prohlášením výboru, jehož návrh výbor do té doby připraví. ČPS). 2.
Plenární členská schůze bude na kongresu v Praze v roce 2018.
g) profesionální administrativní podporu ČPS: 1. Doplnění e-mailových adres všech členů
ČPS, aktualizace seznamu aktivních členů, oslovení neplatících členů dopisem,
s následným přerušením zasílání časopisu Čs pediatrie, ev. ukončením členství. 2.
Oddělení zápisů jednání výboru ČPS (zápis co nejdříve po jednání) od odborných
informací. 3. Doc. Bronský vedoucím redaktorem Bulletinu, zástupcem doc. Šumník,
prof. Janda bude v přechodném období s oběma redaktory spolupracovat. 4. Bulletin
bude převeden na elektronickou formu během roku 2017, po 6 měsíců bude současně
i forma papírová. 5. Bude více zapojena současná sekretářka ČPS s možností navýšení
finanční úhrady za provedenou práci pro ČPS. 6. Doc. Šumník a doc. Bronský odešlou
dopis primářům se žádostí o podněty ke zkvalitnění formy a obsahu Bulletinu ČPS. 7.
O způsobech administrativní podpory ČPS bude výbor dále jednat na svém příštím
zasedání.
h) přípravu programového prohlášení výboru ČPS.
i) benefity členství v ČPS. Členové výboru zašlou své návrhy prim. Škvorovi, aby mohlo
být toto projednáno na příštím výboru.
j) odpověď výboru na otevřený dopis primářů Petrželky, Ruckiho a Prejdové, oba
dokumenty budou zveřejněny v Bulletinu ČPS. Za výbor zpracuje prof. Zeman.

III. Výbor ČPS byl informován
a) šéfredaktorka Československé Pediatrie prof. Hrstková přijde na příští výbor, proběhne
diskuse nad formou a obsahem časopisu.
b) o ekonomické situaci ČPS. Probíhá předávání účetnictví od prim. Smrčky doc. Skálové.
Na kontě 4.057 tisíc Kč, přírůstek za rok 2016 608 tisíc. Na příštím zasedání bude výbor
doc. Skálovou informován o jednotlivých výdajových a příjmových položkách
společnosti za poslední rok s výhledem plánovaných výdajů pro rok 2017 a o
dlouhodobých smlouvách mezi ČPS a dalšími subjekty o dlouhodobé podpoře.
c) o kompletních výsledcích voleb do výboru ČPS 2016. Výsledky budou poskytnuty ke
zveřejnění na webových stránkách společnosti.
d) akreditační komise pro dětské lékařství MZd žádá ministerstvo, aby se komise
svolávala, ověří prof. Zeman.
Příští zasedání výboru ČPS bude 9. 2. 2017 od 9.30 hodin na Karlově.

Zapsal:

J. Škvor

Kontroloval, doplnil: J. Lebl, J. Zeman

