
Zápis ze zasedání výboru ČPS dne 14.3.2019 

 

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

Zeman, 

OmluvenI (bez titulů): Bronský, Škvor, Votava 

Hosté: prof.MUDr. D. Pospíšilová, Ph.D., B. Procházka, K. Popová, E. Fialová, V. Janůrková 

Výbor schválil: 

a) zápis ze zasedání dne 14.2.2019 

b) přijetí nových členů: MUDr. Nicole Anteneová, MUDr. Radka Jarmová, MUDr. Dominika 

Machová, MUDr. Miloslav Rajský, MUDr. Karel Severa 

c) snížení členského poplatku z důvodu mateřské (rodičovské) dovolené: MUDr. Anna Grohová 

d) financování 2 odborných nefrologických příruček (po revizi) do výše 30.000,-Kč 

Výbor udělil záštitu: 

a) pro 14. česko-slovenský kongres dětské anestézie, intenzivní péče a urgentní medicíny (8.-

9.11.2019, Praha) 

b) pro 2. vydání knihy „Očkovanie v špeciálnych situáciách“ (autoři: M. Jeseňák, I. Urbančíková a 

kol.). Kniha je společným dílem skupiny českých a slovenských autorů. 1. vydání vzbudilo 

velký zájem odborné i laické veřejnosti. 

 

Výbor byl informován: 

a) panem B. Procházkou (agentura BPP) o stavu příprav na XIV. pediatrický kongres v Olomouci, 

součástí prezentace bylo vyčíslení rámcového rozpočtu.  

b) paní K. Popovou (agentura Ewing PR) o možnosti spolupráce v kampani sloužící k propagaci 

České pediatrické společnosti. Vhodné téma pro kampaň bude vybráno členy výboru do příští 

schůze. 

c) paní E. Fialovou (firma Johnson´s § Johnson´s) o sponzorském zájmu být „Zlatým partnerem 

ČPS“. Uzavření smlouvy bude diskutováno po bližší specifikaci vzájemně poskytovaných 

služeb. Firmě byla nabídnuta účast na XIV. pediatrické kongresu. 

d) doc.MUDr. H. Houšťkovou o možnosti čerpání peněz z evropských fondů pro vzdělávací 

program. Dopis bude rozeslán primářům dětských oddělení ČR. 

 

Výbor rozhodl: 

a) o podpoře žádosti prim. Gryma týkající se problematiky hospitalizace opilých nebo 

zdrogovaných mladistvých. Prim.MUDr. R. Hrdlička a MUDr. V. Vobruba připraví doporučující 

dopis pro ministerstvo s žádostí o vytvoření příslušné vyhlášky. Primáři dětských oddělení ČR 

budou o tomto kroku informováni. 

b) o podpoře pilotního programu VZP – Centra provázení. Centra poskytují intervenci rodičům 

těžce nemocných dětí. Vzhledem k prospěšnosti a dosaženým výsledkům, by VZP v budoucnu 

mohla plně zajišťovat jejich financování. 



c) v rámci hledání možností, jak získat nové absolventy pro obor pediatrie, o iniciování schůzky 

s panem ředitelem Podrázským. Zúčastnili by se prof.MUDr. J. Zeman a doc. MUDr. H. 

Houšťková. 

d) o aktualizaci vnitřního předpisu č. 1 (Cena ČPS za publikační aktivitu v oboru pediatrie pro 

autora mladšího 35 let). Doplnil prof.MUDr. Z. Šumník. Předpis je vyvěšen na webu ČPS a 

budou o něm informováni přednostové klinik s žádostí o rozšíření informace mezi mladé 

lékaře, kteří by se soutěže mohli zúčastnit.  

 

Příští zasedání výboru ČPS se uskuteční ve čtvrtek 25.4.2019 ve 13:000hod. v Motole, od 16:00hod. 

následuje schůzka programového výboru kongresu. 

 

Zapsala: Albrechtová                                                             Kontrola: Zeman, Lebl, ostatní členové 

 

 

 

 


