
Zápis ze zasedání výboru ČPS dne 25.4.2019 

 

přítomni (bez titulů): Bronský, Hrdlička, Hoza, Kuhn, Lebl, Skálová, Škvor, Šumník, Votava, Zeman 

omluveni (bez titulů): Houštěk, Houšťková, Svitálková 

Výbor schválil: 

a) zápis ze zasedání dne 14.3.2019 

b) přijetí nových členů: MUDr. Petra Kočí, MUDr. Kristýna Kroupová, MUDr. Kateřina Matějová, 

MUDr. Marie Ondračková, MUDr. Lukáš Plachý, MUDr. Liliana Šáliová, MUDr. Eva Vašíčková 

c) snížení členského příspěvku z důvodu mateřské dovolené: MUDr. Radka Kremlíková Pourová, 

Ph.D. 

d) žádost o finanční podporu ve výši 5000,-Kč pro pana prim. MUDr. I. Peychla na aktivní účast 

na kongresu v Dublinu 

 

Výbor diskutoval a rozhodl o: 

a) udělení Ceny ČPS za vědeckou činnost a publikační aktivitu mladých pediatrů  MUDr. Václavu 

Kouckému za článek „Nitrogen multiple breath washout test for infants with cystic fibrosis“ 

publikovaný v European Respiratory Journal. 

b) výběru kandidáta na Brdlíkovu cenu 

c) výběru kandidátů na Diplom za celoživotní práci v oblasti léčebně-preventivní péče o děti 

v ČR. Všechny výše uvedené ceny budou slavnostně předány na XIV. pediatrickém kongresu 

v Olomouci. 

d) podepsání licenční smlouvy s autorem kalkulátoru TK u dětí MUDr. Jarošem.  Kalkulátor byl 

hodnocen dvěma nezávislými odborníky a po podepsání smlouvy bude vystaven k použití na 

webových stránkách ČPS. 

e) aktualizaci finanční podpory pro aktivní účast členů ČPS na odborných konferencích v ČR a 

v zahraničí. Nově upravený předpis bude zveřejněn na webu ČPS. 

f) oslovení primářů dětských oddělení v ČR s prosbou o spolupráci při monitoringu situace 

s příjmem podnapilých (a agresivních) dětských pacientů do věku 15 let přijímaných na lůžko. 

Po sběru dat chce výbor zahájit jednání s představiteli MZ ČR a pokusit se současný stav řešit.  

g) odložení nabídky PR agentury EWING, protože nebyl dosažen konsensus ohledně vhodného 

tématu pro kampaň. 

Připojením přes SKYPE s paní prof. MUDr. D.  Pospíšilovou, Ph.D. pokračovala jednání o přípravách na 

XIV. pediatrický kongres (Olomouc, 26.-28.9.2019) 

Příští zasedání výboru ČPS se uskuteční 20.6.2019 v 9:30hod. na Karlově, od 13.00 hod. následuje 

schůzka programového výboru kongresu. 

Další data zasedání výboru ČPS v roce 2019 jsou: 26.9. 9:00hod. Olomouc, 10.10. 9:30hod. Karlov, 

14.11. 11:00hod. Motol, 12.12.9:30hod. Karlov 

Zapsala: Albrechtová                                                                    Kontrola: Zeman, Lebl, ostatní členové 

 


