
Zápis ze zasedání výboru ČPS dne 13. 12. 2018     

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

Škvor, Šumník, Zeman   

Omluveni (bez titulů):  Houšťková, Votava  

Hosté:     prim. MUDr. Jana Tejnická, MBA, prof. MUDr. D. Pospíšilová, Ph.D.     

Výbor schválil:     

a) zápis ze zasedání dne 8. 11. 2018     

b) přijetí nových členů: MUDr. Michaela Gvizd Hrudová, MUDr. Anděla Kudělková, MUDr. 

Lenka Lajczyková, MUDr. Hana Spáčilová, MUDr. Michaela Syrovátková, MUDr. Karel 

Traxler a snížení členského poplatku z důvodu mateřské nebo rodičovské dovolené: MUDr. 

Petra Paterová, MUDr. Martina Plačková, a z důvodu ukončení praxe: MUDr. Michaela   

Lejsková     

c) udělení záštity pro: 15. ročník Festivalu kazuistik (26-28. 4. 2019, Luhačovice) a pro odbornou 

akci Colours of Sepsis (28.1. - 1.2. 2019, Ostrava) s podmínkou, aby byl na obou akcích 

propagován XIV. Pediatrický kongres (26 - 28. 9. 2019, Olomouc)     

d) o možnosti poskytnutí záštity pro XXXVI. kongres Pediatrie pro praxi (17. – 18. 5. 2019, 

Olomouc) bude rozhodnuto až po jednání se zástupci firmy Solen    

Výbor vyslechl:     

a) informaci paní prim. MUDr. Jany Tejnické, MBA o stavu nové verze CZ-DRG obsahující více 

než 100 nových markerů, které budou nově sledovány od roku 2019. Současně přes ČLS JEP 

byla zahájena i možnost připomínkování, proto výbor požádá o setkání s představiteli UZISu.     

b) návrhy zástupkyní firmy GUARANT (V. Janůrková a E. Tlamsová) týkající se možností, jak 

oslovovat firmy s cílem navázat spolupráci s ČPS. Konkrétní podoba návrhu po jeho úpravách 

bude diskutována na příštím zasedání výboru.      

c) situaci o stavu příprav na XIV. Pediatrický kongres 2019 v Olomouci. Po jednání výboru 

proběhlo společné zasedání členů programového výboru připravovaného kongresu.     

Výbor připomínkoval a podpořil:     

a) mezioborové stanovisko Odborné společnosti ORL k organizaci pooperační péče u pacientů po 

tonsilotomii a tonsilektomii. Prim. Hrdlička připraví pro ORL komentář týkající se dětí,  

u kterých mohou být pooperační rizika vyšší než u dospělých.     

b) stanovisko Pracovní skupiny pro paliativní péči, která se týká i poskytování paliativní péče 

dětským pacientům.     

  

Výbor byl informován:     

a)  závěrečné bilanci XIV. kongresu českých pediatrů a sester. Finanční zisk z kongresu byl připsán 

na účet ČPS při ČLS JEP.  Příští zasedání výboru ČPS se uskuteční 10. 1. 2019 v 9:30 hod. na 

Karlově.     

Zapsala: Albrechtová     Kontrola: Lebl, Zeman    


