
Zápis ze zasedání výboru ČPS dne 8.3.2018 

 

Přítomni (bez titulů):   Bronský, Hoza, Hrdlička, Kuhn, Lebl, Skálová, Svitálková, Šumník,                

                                     Votava, Zeman 

Omluveni (bez titulů): Houštěk, Houšťková, Škvor 

 

Host:                            MUDr. N. El-Lababidi 

 

 

Výbor schválil: 

zápis ze zasedání dne 11.1.2018 

přijetí nových členů: MUDr. David Bauer, MUDr. Anirban Bhattacharyya,  

    MUDr. Eliška Bošková, MUDr. Iva Dokoupilová, MUDr. Martina Fuhrmannová,  

    MUDr. Denisa Holá, MUDr. Dana Hořeňovská, MUDr. Martina Keleová,  

     MUDr. Petra Kňažeková, MUDr. Kateřina Koláčková, MUDr. Marie Kopecká,  

     MUDr. Anna Kostolányová, MUDr. Mária Marková, MUIDr. Zuzana Mormanová,  

     MUDr. Jitka Nečková, MUDr. Michal Prokeš, MUDr. Martina Slavotínková.  

snížení příspěvku z důvodu rodičovské dovolené: MUDr. Markéta Škvárová 

 

Výbor udělil záštitu nad konferencí XI. Východočeské perinatologické dny (Deštné 

v Orlických horách, 20.4.-21.4.2018) 

 

Výbor projednal návrh na ceník pro inzerci v bulletinu ČPS a/nebo  na webových stránkách 

ČPS. Zveřejnění inzerátu musí být projednáno výborem ČPS. Ceník bude vyvěšen na 

webových stránkách společnosti. 

 

Výbor schválil doporučený postup týkající se autoinflamatorrních onemocnění v dětském 

věku, který připravila prof. Pavla Doležalová a spol. a který bude publikován v Česko-

Slovenské Pediatrii a na webových stránkách ČPS. 

 

Prof Lebl informoval výbor o stavu příprav 13. Kongresu českých pediatrů a sester, který se 

uskuteční v Praze ve dnech 13-15. 9. 2018.  

 

Doc. Bronský a dr. El-Lababidi seznámili členy výboru s návrhem na novou verzi webových 

stránek ČPS. Technickou stránku nových webových stránek budou řešit s paní Veronikou 

Janůrkovou z firmy Garant. 

 

Výbor doporučil prim.MUDr. René Hrdličku jako zástupce ČPS pro jarní zasedání EAP, které 

se bude konat 18.-19.5.2018 v Sofii. 

 

Doc. Hoza informoval výbor, že MUDr. Zdeněk Slavík byl jmenován novým předsedou 

Oborové komise VR ČLK pro pediatrii.  

 

Prof. Zeman informoval výbor o posledním návrhu MZ ČR na pediatrický kmen pro 

postgraduální vzdělávání v pediatrii. Stále požadujeme (zatím neúspěšně) vyměnit 2 povinné 

měsíce na interně za pobyt na pediatrii.  MZ na přání PLDD trvá na 3 měsících na ambulanci 

PLDD, ale slíbilo ve kmeni zrušit návrh na dalších 6 volitelných měsíců u PLDD. Původně 

bylo slíbeno, že každé dětské oddělení bude mít možnost vzdělávat, ale nyní MZ připravuje 

podmínky pro akreditaci. Velký problém představuje nedostatek akreditovaných PLDD.  

 



Výbor ČPS připravuje okruhy témat z oblastí léčebně preventivní péče o děti pro eventuální 

spolupráci s medii, které by mohly být zajímavé pro rodiny s dětmi.  

 

Příští zasedání výboru ČPS se uskuteční ve čtvrtek 12. 4. 2018 ve 12:30 hod. v Motole. 

 

Zapsala: Albrechtová                             Kontrola: Zeman, Lebl a členové výboru 
 

 

 


