
Zápis ze zasedání výboru ČPS dne 11. 1. 2018 

 

Přítomni (bez titulů): Zeman, Bronský, Houšťěk, Hrdlička, Kuhn, Lebl, Skálová, Svitálková, 

Škvor, Šumník, Houšťková. Votava 

Omluveni (bez titulů): Hoza 

Hosté: MUDr. Nabil El-Lababidi, MUDr. I. Hülleová 

Výbor schválil: 

- zápis ze zasedání dne 14.12.2017 

- přijetí nových členů: MUDr. Lucie Křáková, MUDr. Barbora Nováková, MUDr. Milan 

Pupík 

Výbor si připomněl význam nedávno zesnulé prof. MUDr. O. Hníkové, CSc, pro českou i 

československou pediatrii a uctil její památku minutou ticha.  

Výbor udělil záštitu nad konferencí Ipocrates (Praha, 9.-11.4.2018) 

Výbor diskutoval a rozhodl ve věci žádosti Českého sdružení pro značkové výrobky (ČSZV) 

požadujícího stanovisko k marketingových aktivitám výrobců a distributorům kojenecké 

výživy o tom, že se Česká pediatrická společnost nebude vyjadřovat k dané problematice a 

nebude do marketingových aktivit firem zasahovat.  

MUDr. N. El-Lababidi presentoval ukázky webových stránek řady evropských i mimo-

evropských pediatrických společností a poukázal na některé aspekty, které by se mohly 

využít pro vylepšení webové stránky ČPS. Po diskuzi byla schválena skupina, která se bude 

věnovat grafické i obsahové úpravě webových stránek ČPS (doc. Bronský, prim. dr. 

Svitálková,  dr. Lababidi a paní V. Janůrková). 

Prof. Lebl informoval výbor o průběhu příprav 13. českého kongresu pediatrů a sester, který 

se bude konat ve dnech 13-15. 9. 2018 v Praze. Kongres pořádá ČPS ve spolupráci s OSPDL 

a SPDL. Výbor vzal na vědomí předložený návrh odborného programu kongresu. Po zasedání 

výboru se uskutečnila již druhá pracovní schůzka organizačního a vědeckého výboru a byly 

otevřeny webové stránky (www.pediatrie2018.cz). 

Prof. Šumník informoval o prvním kole výběrového řízení na pořadatele pediatrických 

kongresů pro roky 2019-2021. Do druhého kola postoupily dvě agentury, ze kterých byla 

tajným hlasováním vybrána agentura BPP. Prof. Pospíšilová, presidentka 14. českého 

kongresu pediatrů a sester, byla požádána, aby zahájila jednání s agenturou BPP, která se 

bude podílet na organizaci kongresu. 

Doc. Houšťková poskytla informace o dotačním programu MZ ČR. Pro společné vzdělávání 

dětských lékařů i praktických lékařů pro děti a dorost  vypsalo MZ 80 rezidenčních míst. 

Kontakt na pracovnici MZ zabývající se danou problematikou (mail: i.urbancova  ipvz.cz). 

Výbor diskutoval a odsouhlasil připomínky k připravovanému věstníku MZ, který se bude 

týkat „nástavbových subspecializací“. Připomínky ČPS, které se týkají pouze základních 

http://www.pediatrie2018.cz/


specializací, jejichž absolvování by mělo být podmínkou pro zařazení lékaře do vzdělávání 

v dětských „nástavbových oborech“ a minimální délky vzdělávání v dětských „nástavbových 

oborech“, byly předány na ČPS JEP i na MZ ČR. 

MUDr. Hülleová informovala výbor o neochotě některých lékařů na porodnicích vyplňovat 

informaci o novorozenci do „Zdravotního a očkovacího průkazu - ZOP". Informace v „ZOP“ 

jsou kromě jiného důležité i při akutní hospitalizaci dítěte na dětském oddělení. 

 

Příští výbor ČPS se sejde ve čtvrtek 8. 3. 2018 v 9:30 hod. na Karlově  

 

Zapsali: Albrechtová, Škvor                          Kontrola a doplnění: Zeman a členové výboru 

 

 


