
Zápis ze zasedání výboru ČPS dne 11. 10. 2018  

  

Přítomni (bez titulů): Bronský, Houštěk, Houšťková, Hoza, Kuhn, Lebl, Svitálková, Škvor, Votava, Zeman  

Omluveni (bez titulů): Hrdlička, Skálová, Šumník  

 

Výbor schválil:  

a) zápis ze zasedání dne 13.9.2018  

b) přijetí nových členů: MUDr. MUDr. Kateřina Bouchalová, Ph.D., MUDr. Natáli Cabáková,  

MUDr. Tereza Pinkasová  

c) záštitu pro „Festival kazuistík z pediatrie 2019“ (22.-23.3.2019, Žilina, SR)  

d) podporu žádosti o paliativní péči (po připomínkování)  

Výbor kladně zhodnotil 13. Kongres českých pediatrů a sester. Časopis Česko - Slovenská pediatrie 

uveřejní projev nositele Brdlíkovy ceny prof. MUDr. Vladimíra MIhála, CSc. a jmenný seznam lékařů 

oceněných Diplomem za celoživotní přínos pediatrii. Pořádající Agentuře GUARANT bude zasláno 

písemné poděkování za spolupráci.  

Výbor diskutoval stav příprav na Pediatrický kongres 2019 v Olomouci a doporučil upravit název 

kongresu na 14. Pediatrický kongres s mezinárodní účastí. Prezidentka kongresu, prof. MUDr. Dagmar 

Pospíšilová, Ph.D, bude zvána na jednání výboru. Protože všichni členové výboru ČPS budou 

pracovat i v programovém výboru kongresu, budou jednání programového a organizačního 

výboru navazovat časové a místně na jednání výboru ČPS (vždy 2. čtvrtek v měsíci).  

Programový výbor začal diskutovat se zástupci SPLDD a OSPDL, jak by na pediatrický kongres v 

Olomouci mohl navazovat Mezioborový seminář (plánované téma je dětská psychiatrie).  

Výbor byl informován o:   

1) setkání s panem ministrem zdravotnictví ČR Mgr. et Mgr. Adamem Vojtěchem, MHA, které se týkalo 

náplně postgraduálního vzdělávání v pediatrii.   

2) činnosti Národního screeningového centra. Zpráva bude zveřejněna na webu ČPS.  

Výbor nominoval kandidáta za ČPS - prof. MUDr. Jaroslava Štěrbu, Ph.D. a jmenoval 4 delegáty – prof. 

MUDr. Jiřího Zemana, DrSc., doc. MUDr. Jozefa Hozu, CSc., doc. MUDr. Hanu Houšťkovou, CSc., Ing. 

MUDr. Tomáše Votavu, Ph.D. pro volby do předsednictva ČLS JEP, které se uskuteční 22.1.2019.   

Výbor rozhodl o pokračovaní v jednání se zástupci firmy Nutricia, které se týká prodloužení smlouvy o 

reklamě na webu ČPS.   

Příští zasedání výboru ČPS se uskuteční 8. 11. 2018 v 9:30hod. na Karlově.  

  

Zapsala: Albrechtová                                                                              Kontrola: Zeman, Lebl, všichni  

  

  


