
Zápis ze zasedání výboru ČPS dne 14. 11. 2019  

  

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

                                           Votava, Zeman  

Omluveni (bez titulů):  Procházková, Škvor  

Hosté:    Ing. D. Lípová, prim.MUDr. Biskup  

  

Výbor schválil:  

a) zápis ze zasedání 10.10.2019  

b) přijetí nových členů: MUDr. Michaela Kašparová, MUDr. Denis Kazeka, MUDr. Jakub Koláček, 

MUDr. Lucie Konopáčová, MUDr. Thao Thu Kroupová Duong, MUDr. Jitka Májovská, MUDr. 

Vít Neumann, MUDr. Petr Polák, MUDr. Stanislava Poulová, MUDr. Tereza Slezáková, MUDr. 
Mgr. Mariana Zahradníková  

c) snížení členského příspěvku z důvodu mateřské dovolené: MUDr. Aniko Kurthy Csenger  

d) udělení záštity pro 16. ročník Festivalu kazuistik (Luhačovice, 24.-26.4.2020)  

e) zaplatit fakturu SPLDD za propagaci a pomoc při organizování XIV. Pediatrického kongresu 

2019 v Olomouci.  

Výbor byl informován a schválil podporu:  

a)  Ředitelka Nadace Sirius Ing. D. Lípová a primář Dětského centra Stránčice MUDr. Biskup 
představili návrh na transformaci některých dětských center na Centra komplexní péče 

pro děti se zdravotním znevýhodněním. Na základě proběhlé diskuze výbor ČPS schválil 

předběžnou podporu tohoto návrhu v probíhajícím legislativním procesu s tím, že o její 
konkrétní podobě bude dále jednat.   

Výbor byl informován:  

a)  o jednání Akreditační komise pro pediatrii při MZ ČR a potřebě upravit podmínky pro 

udělování akreditace pediatrie I. a II. stupně, které by odpovídaly vzdělávacímu programu i 
potřebám mladých pediatrů.  

Výbor diskutoval a souhlasil:  

a) pokračovat v jednání s firmami, které vyslovily zájem o spolupráci s ČPS  

b) s průběhem příprav na XV. Pediatrický kongres a pozváním plenárních řečníků  

 

Výbor pověřil:  

a) prof. Zemana jednáním se zástupci agentury GUARANT o podmínkách nové smlouvy  

o spolupráci s ČPS pro roky 2020-2022.   

b) doc. Bronského jednáním se zástupci MZ ČR ve věci povinných vybaveních pediatrických 

ambulancí pro pediatrické subspecializace. (Vyhláška 92/2012Sb.)  

c) prof. Šumníka jednáním se zástupci MZ ve věci „Indikátorů pro sledování kvality péče  

v pediatrii“, která by se týkala péče o děti s diabetes mellitus v ČR a výskytu fraktur u dětí  
v ČR.  

d) doc. Hozu, dr. Kuhna a prim. Houšťka, aby v lékárnách ve svých regionech zjistili dostupnost 

Aktiferrinu    

Příští zasedání výboru ČPS se bude konat ve čtvrtek 12.12.2019 od 9:30 hod. na Karlově. Dále ve 
čtvrtek 16.1.2020 od 13:00hod. v Motole, kde od 16:00 hod. následuje jednání kongresového výboru. 

Zapsala: Albrechtová                                                                         Kontrola: Zeman, Lebl, ostatní členové  


