
Zápis ze zasedání výboru ČPS dne 10.10.2019 

přítomni (bez titulů): Bronský, Houštěk, Houšťková, Hrdička, Hoza, Procházková, Kuhn, Skálová, 
Škvor, Zeman, 
omluveni (bez titulů): Lebl, Šumník, Votava 
hosté: prim.MUDr. J. Lukešová, V. Janůrková, P. Břinčil 
 

Výbor schválil: 

a) zápis ze zasedání dne 26.9.2019 

b) přijetí nových členů: MUDr. Laura Adamcová, MUDr. L. Bača, MUDr. Kateřina Nožičková, 

MUDr. Věra Rajchlová, MUDr. Pavel Rozsíval, MUDr. Vlasta Sudolská, MUDr. Nina Šubrtová, 

MUDr. Aleksandra Timoshina, MUDr. Vlasta Tomečková, MUDr. Martina Voženílková 

c) snížení členského příspěvku z důvodu mateřské dovolené: MUDr. Petra Kočí, MUDr. Jana 

Horňáčková 

d) žádost o finanční podporu do výše 10.000,-Kč na občerstvení pro pracovní setkání „Mladých 

pediatrů“ – 26.10.2019, Karlov 

Výbor byl informován: 

a) prim. MUDr. J. Lukešovou o plánované transformaci dětských center (kojeneckých ústavů). 

Na příští výbor ČPS na 14.11.2019 budou pozváni k širší diskuzi na toto téma i další odborníci. 

b) prim. R. Hrdličkou o aktuální situaci ve screeningu sluchu. Zpráva je již zveřejněna na 

stránkách odborné společnosti ORL a bude vystavena na webu ČPS. 

c) prim. R. Hrdličkou o datech z dotazníkové akce: „Hospitalizace intoxikovaných dětí a 

mladistvých na 38 DO“.  Anketa ukázala v případě agresivních pacientů dobrou spolupráci 

s policií (kromě 2 pracovišť) a obvykle nedostatečnou spolupráci se záchytkami.  Výbor bude 

informovat MZ ČR. 

d) doc. MUDr. H. Houšťkovou, CSc. o neutichající snaze představitelů PLDD o další změny v již 

dohodnutém kompromisu v postgraduálním vzdělávání, které však i vedou k neustálému 

oddalování akreditačních řízení.  Výbor požádal vedení MZ ČR, aby formou prohlášení 

uklidnili mladé pediatry, že jejich postgraduální vzdělávání není ohroženo. 

 

Výbor diskutoval a rozhodl: 

a) návrh úhrady nákladů pro řečníky na budoucích pediatrických kongresech (od roku 2020). 

Registrační poplatek nebude účtován vyzvaným řečníkům (v sympoziích). 

b) připravit s agenturou GUARANT tříletou smlouvu o zastupování ČPS při obchodních jednáních 

s firmami, které vysloví zájem o partnerství s ČPS. 

c)  informovat vedení ČLS JEP, že agresivní mediální prezentace pochybení práce 

sestry/lékaře ještě před odborným (znaleckým) posouzením, se netýká jen pediatrie, a 

že je třeba hledat společné cesty, jak čelit bulvarizaci a dezinformaci ve veřejně právních 

médiích. 
 

Příští zasedání výboru ČPS se bude konat ve čtvrtek 14.11.2019 od 13:00 hod. v Motole. Od 16:00 

hod. následuje jednání kongresového výboru 2020. 

Zapsala: Albrechtová                                                                                    Kontrola: Zeman, ostatní členové 

 


