Program jednání výboru ČPS dne 9. 2. 2017
Přítomni: (bez titulů): Houštěk, Hrdlička, Lebl, Skálová, Svitálková, Škvor, Šumník, Zeman, Hoza, Kuhn,
Votava
Omluveni: Bronský
Hosté: H. Houšťková, H. Hrstková, D. Kasal, RNDr. Jitka Riedlová, Ing. Jana Vignerová
I. Výbor ČPS schválil
a) zápis ze schůze výboru ČPS z ledna 2017
b) přijetí nových členů ČPS dle seznamu:
MUDr. Ivana Bohm, MUDr. Kateřina Hrouzová, MUDr. Alice Hrušková,
MUDr. Jana Kroupová, MUDr. Veronika Matušková, MUDr. Barbora Pekarská,
MUDr. Karolína Plchová, MUDr. Tereza Teislerová, MUDr. Lenka Vondrušková,
MUDr. Pavlína Vymětalová, MUDr. Petr Rota, MUDr. Lucie Šperlová
c) aby se doc. Houšťková účastnila schůzí výboru jako stálý host pro oblast postgraduálního vzdělávání. Dochází k opravě termínu kooptace v zápisu z listopadu 2016.
d) žádost o udělení záštity České pediatrické společnosti nad kongresem „XXXIV.dny
praktické a nemocniční pediatrie“ ve dnech 12. a 13. května 2017 v Olomouci, odborný
garant prof. MUDr. V. Mihál, CSc. Mgr. Eva Zemanová: zemanova@solen.cz
e) žádost o udělení záštity České pediatrické společnosti nad kongresem XII. setkání
českých a slovenských dětských revmatologů 11.–13. 5. 2017 v Mikulově,
odborný garant prof. MUDr. Pavla Doležalová, CSc, Pavla.Dolezalova@vfn.cz
II. výbor ČPS projednal
a) Informaci o jednání parlamentu (zákon o vzdělávání lékařů - prim. Kasal)
b) společné zasedání výboru s primáři DO dne 23. 3. od 10.30 do cca 15.30
v Konferenčním centru FN Brno, Jihlavská ul.
c) přípravu na pediatrický kongres 2019
d) problematiku Časopisu ČS Pediatrie – diskuse nad formou a obsahem (prof. Hrstková),
výbor souhlasil s OON za práci pro časopis pro pí Binědovou.
e) informaci firmy o bezpečnosti PAMPERS baby dry, protože ve Francii vyšel článek
zpochybňující bezpečnost uvedených plenek. Dostali jsme potvrzení kapacit na toxikologii, že
obsah dioxinů, pesticid a dalších karcinogenních látek je hluboko pod normy EU.
f) doporučil doc. J. Hozu do Komise pro lékovou politiku ČLS JEP za ČP
g) přípravu nového vzdělávacího programu pro pediatrii, výbor navrhuje do společné pracovní
komise s PLDD doc. H. Houšťkovou, doc. J. Bronského a prim. R. Hrdličku.
III. Výbor ČPS byl informován
a) o přípravě „Celostátního antropologického výzkumu dětí a mládeže“ (CAV) (RNDr. Jitka Riedlová,
Ing. Jana Vignerová z 3. LF UK)
b) o žádosti firmy Hamé, která se chystá pod značkou Hamánek uvést 2 nové zeleninové
příkrmy pro kojence od ukončeného 4. měsíce. (předáno dětské gastroenterologii)
c) o schůzi Akreditační komise pro DL na MZ, která doporučuje, aby lékařské fakulty
uznávaly akreditace DO i v období mezi starou akreditací a reakreditací, tedy období
časového "gapu" mezi dvěma akreditacemi
d) o problematice včasné diagnostiky a následné péče o děti s PAS
Výbor prosí všechny členy ČPS o e-mailové adresy. Příští zasedání výboru ČPS bude 23. 3. 2017 od
10.00 v Konferenčním centru FN Brno, Jihlavská (primáři od 10.30).
Zapsal:

B. Albrechtová, J. Škvor

Kontroloval, doplnil: J. Lebl, J. Zeman

