
Zápis ze zasedání výboru ČPS dne 12.12.2019 

 

Přítomni (bez titulů): Bronský, Hrdlička, Houštěk, Hoza, Procházková, Skálová, Škvor, Votava, Zeman 

Omluveni (bez titulů): Houšťková, Kuhn, Lebl, Šumník 

Hosté:   B. Procházka, Mgr. A. Foldynová 

 

Výbor schválil: 

a) zápis ze zasedání dne 14.11.2019 

b) přijetí nových členů: MUDr. Amaratunga Shenali, MUDr. Jan David, MUDr. Klára Dunajová, MUDr. 

Zuzana Leblová 

c) udělení záštity pro: 

- 26. pediatrický den (14.3.2020, Ústí nad Labem) 

- 22. ročník Colours of Sepsis (27.-31.1.2020, Ostrava) 

- 16. ročník Festivalu kazuistik (24.-26.4.2020, Luhačovice) 

d) změnu místa a času zasedání dne 16.1.2020. Podrobný údaj viz níže na konci tohoto zápisu. 

 

Výbor byl informován: 

a) panem B. Procházkou o výsledku a vyúčtování XIV. pediatrického kongresu 2019 

b) dr. Bronským o práci komise (MZ ČR), řešící vyhlášku 92/2012Sb. – vybavení pediatrických ambulancí. 

Zatím bez oficiálního výstupu. 

c) prof. Zemanem o prosincovém jednání EAP 2019 

 

Výbor vyslechl a diskutoval: 

a) návrh nové smlouvy s agenturou GUARANT. Mgr. A. Foldynová pošle urychleně koncept 

k připomínkování členům výboru. Podepsaná smlouva by měla vstoupit v platnost od 1.1.2020, 

doba trvání 3 roky. 

b) informace o pokračujícím jednání se 4 zájemci o partnerství s ČPS, která dle dohody vede 

zástupkyně GUARANTU V. Janůrková 

c) informace o XV. pediatrickém kongresu s mezinárodní účastí (24.-26.9.2020, Hradec Králové). Dále 

bude řešeno na zasedání kongresového výboru – 16.1.2020. 

d) výsledky jednání akreditační komise pro postgraduální vzdělávání v pediatrii. Je třeba upravit 

některé podmínky pro udělování akreditací v pediatrii (např. počet porodů, lépe definovat rozdíly 

mezi I. a II. stupněm, charakterizovat potřebu délky vzdělávání v jednotlivých oblastech pediatrie). 

Výbor upozorňuje i na problém spojený s tím, že MZ ČR uvolňuje informací o přidělení rezidenčních 

míst až v červenci, což je příliš pozdě pro zájemce i zaměstnavatele.  

 

Výbor diskutoval a rozhodl: 

a) pravidla podpory řečníkům na kongresu v Hradci Králové. Přednášejícím v určených blocích bude 

v případě jednodenní účasti poplatek odpuštěn, při vícedenní účasti bude přednášející platit poplatek 

pro aktivního účastníka. 

b) že souhlasí s novelizací podpory doporučení pro očkování proti rotavirovým infekcím 

c) o přípravě a finančním zajištěné nového postgraduálního vzdělávání mladých pediatrů pomocí 

„Edukačního programu ČPS“ formou kvalitních Master courses. Témata a organizaci by měli navrhovat 

„mladí členové ČPS“ a výbor ČPS pomůže se zajištěním místa a lektorů pro jednotlivé pediatrické obory. 

d) o zaslání témat pro choose wisely na e-mail Blanky Albrechtové do 10.1.2020. 

Příští zasedání výboru ČPS se uskuteční ve čtvrtek 16.1.2020 v 9:30hod. na Karlově. Jednání kongresového 

výboru od 16:00hod. na Karlově. 

 

Zapsala: Albrechtová       Kontrola: Zeman, ostatní členové 


