Zápis ze zasedání výboru ČPS dne 12.4.2018

Přítomni (bez titulů): Bronský, Houštěk, Houšťková, Hoza, Hrdlička, Kuhn, Lebl,
Svitálková, Votava, Zeman
Omluveni (bez titulů): Skálová, Škvor, Šumník
Hosté:
MUDr. N. El-Lababidi, prof.MUDr. D. Pospíšilová, Ph.D.
Výbor schválil:
a) zápis ze zasedání dne 8. 3. 2018
b) přijetí nových členů: mgr. Petra Heczková, DiS., MUDr. Tereza Hotařová, MUDr.
Matěj Hrunka, MUDr. Jan Papež, MUDr. Andrea Plešingerová, Mgr. MSc. Simona
Sedláčková, MHA,MPH, MUDr. Iveta Studničková a snížení členských příspěvků
z důvodu mateřské (rodičovské) dovolené nebo odchodu do důchodu: MUDr.
Michaela Bendová, MUDr. Petra Brožová, MUDr. Iva Cyrány, MUDr. Marianna
Durilová, Ph.D., MUDr. Michaela Floderová, MUDr. Lenka Gregorová, MUDr. Hana
Hanáčková, MUDr. Kristýna Hanulíková, MUDr. Gabriela Jahůdka Vaníková, MUDr.
Markéta Jelínková, MUDr. Tereza Kobrová, DiS., MUDr. Jana Konečná, MUDr.
Daniela Kozielková, MUDr. Petra Krásničanová, MUDr. Věra Martincová, MUDr.
Katarína Mitrová, MUDr. Veronika Nedeliaková Rezková, MUDr. Eva Nykodýmová,
MUDr. Kateřina Ovesná, MUDr. Andrea Peševská, MUDr. Ilona Pospíšilová, MUDr.
Lenka Škorňová, MUDr. Jana Trbušková,
Výbor odsouhlasil částku 39.600,-Kč za kompletní realizaci finální podoby webu ČPS (nová
grafika) a přijal informaci o pokračujících pracech na webových stránkách ČPS i bulletinu.
V souvislosti se zveřejněním burzy práce v obou médiích, byli vyzváni primáři dětských
oddělení v ČR, aby průběžně hlásili volná místa v nemocnicích a zároveň byli požádáni
zástupci fakult, aby informovali zájemce pediatry o webovém odkazu na tuto burzu.
Výbor byl informován o pokračujících přípravách na konání pediatrického kongresu 2018. Při
hledání vhodných kandidátů, kteří budou na kongresu ocenění, se rozhodl požádat o pomoc
primáře dětských oddělení a vyzval je, aby své návrhy na uchazeče sdělili do konce dubna na
sekretariát ČPS. Jedná se o Brdlíkovu cenu, Cenu mladého pediatra a Diplomy za celoživotní
významnou práci v pediatrii. Hodnotící komise ve složení prof. Lebl, doc. Skálová a prim.
Škvor projedná předložené návrhy, konečné slovo bude mít výbor na zasedání dne 10. 5.2018.
Výbor diskutoval principy pro pořádání budoucích pediatrických kongresů, kompetence
prezidenta a úlohu programového výboru. Rozhodl o vrácení názvu: „Český pediatrický
kongres s mezinárodní účastí“. Výbor si ponechá při příštích pediatrických kongresech i
zásadní slovo v programových otázkách a po dohodě s budoucími prezidenty kongresu bude
navrhovat své zástupce do programového výboru.
Prof. MUDr. Dagmar Pospíšilová, Ph.D. informovala o přípravách na pediatrický kongres
2019. Bude se konat v Olomouci v hotelu Clarion ve dnech 26-28. 9. 2019.
Členové výboru dopracují vhodná témata pro kampaň PR agentury a na květnovém zasedání
rozhodnou o výběru jednoho z nich, které předají k realizaci.
Prof. Zeman informoval o přípravě na jednání Akreditační komise, která se má konat koncem
dubna 2018 a bude se zabývat zejména náplní specializované části postgraduálního vzdělávání
po kmeni a rezidenčními místy pro pediatrii.

Prof. Zeman poskytl po vyžádání regionálního deníku stanovisko k baby-boxům, které se
dlouhodobě nemění a zůstává negativní.
Doc. Hoza vypracuje ve spolupráci s Pracovní skupinou pro dětskou pneumologii stanovisko
pro SÚKL stran používání mukolytických přípravků u dětí do 2 let.
Příští zasedání výboru ČPS se uskuteční ve čtvrtek 10. 5. 2018 od 9:30 hod. na Karlově.
Zapsala Blanka Albrechtová

kontrola Jiří Zeman, Jan Lebl

