
Zápis ze zasedání výboru ČPS dne 14.2.2019 

 

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

Zeman, 

OmluvenI (bez titulů): Bronský, Hrdlička, Votava 

Hosté: prof.MUDr. D. Pospíšilová, Ph.D. 

Výbor schválil: 

a) zápis ze zasedání dne 10.1.2019 

b) přijetí nových členů: MUDr. Iva Dokoupilová, MUDr. Jozef Fekula, MUDr. Liliia Golovachova, 

MUDr. Lucie Jechová, MUDr. Urszula Michníková, MUDr. Anna Mikošková, MUDr. Aneta 

Mlynářová, MUDr. Luděk Mrázek, MUDr. Renata Schneiderová, MUDr. Ivana Zemánková, 

MUDr. Karel Zitterbart, Ph.D. 

c) snížení členského poplatku z důvodu mateřské (rodičovské) dovolené nebo odchodu do 

důchodu při nevykonávání praxe: MUDr. L. Bystroňová, MUDr. S. Foltýnová, MUDr. D. 

Rittichová, MUDr. H. Tauchenová 

Výbor udělil záštitu: 

a) pro XII. východočeské perinatologické dny (29.-30.3.2019, Deštné v Orlických horách) 

b) pro 40. pracovní dny dětské nefrologie (7.-8.6.2019, Litomyšl) 

c) pro XXIX. konferenci dětských hematologů a onkologů ČR a SR (1.-3.11.2019, Nové 

Adalbertinum v Hradci Králové) 

Výbor rozhodl o vyslání svého zástupce: 

a) prim.MUDr. R. Hrdličky na volby do EAP 

b) prof.MUDr. J. Zemana, DrSc. na volby do EPA 

Výbor diskutoval o: 

a) získávání mladých absolventů LF pro práci pediatra. Na webu ČPS bude se souhlasem primářů 

dětských oddělení zveřejňována aktuální nabídka volných míst. O spolupráci budou požádány 

i lékařské fakulty, aby se tak informace o volných místech v ČR dostávaly včas k čerstvým 

absolventům. 

b) potřebě upozornit na nutnost očkování vzhledem k současné situaci, kdy se zvyšuje počet 

infekčních nemocí (morbilli, varicella…) i kvůli rozhodnutí některých rodičů děti neočkovat.  

Výbor bude jednat se zástupcem veřejno-právní televize o možnosti promítání krátkého šotu 

varujícího před rizikem neočkování populace. Podporu a spolupráci v této kampani nabídly i 

zástupci OS PLD a SPLDD.  

c) nabídce na využívání on-line kalkulátoru pro hodnoty TK u dětí. Po jednání s autorem nápadu  

a vyzkoušení aplikace, může být umístěn na webu ČPS. 

 

 

 

 



Výbor vyslechl: 

 

a) zprávu o hospodaření ČPS za rok 2018 a plán rozpočtu na rok 2019 

b) zprávu o pokračující činnosti při přípravě na XIV. pediatrický kongres (26.-28.9.2019, 

Olomouc) 

Výbor rozhodl o: 

a) spolupráci s primáři dětských oddělení  (stejně jako loni) při výběru vhodných kandidátů na 

ocenění za celoživotní práci v léčebně-preventivní péči o děti v ČR. Diplomy budou předány 

na XIV. pediatrickém kongresu v Olomouci. 

 

Příští zasedání výboru ČPS se uskuteční 14.3.2019 ve 13:000hod. na Karlově, od 16:00hod. 

následuje schůzka programového výboru kongresu. 

 

Zapsala: Albrechtová                                                             Kontrola: Zeman, Lebl, ostatní členové 

 

 

 


