
Zápis ze zasedání výboru ČPS dne 16.1.2020 

 

Přítomni (bez titulů):  Bronský, Houšťková, Hoza, Hrdlička, Kuhn, Lebl, Procházková, Skálová, Škvor,   
                                        Šumník, Votava, Zeman 
Omluveni (bez titulů): Houštěk 
Hosté:                            B. Procházka 
 
Výbor schválil: 

a) Zápis ze zasedání dne 12.12.2019 

b) Přijetí nových členů: MUDr. Lucie Konopáčová, MUDr. Richard Retamoza 

c) Udělení záštity pro Beskydský pediatrický den (Ostravice, 27.3.2020) 

d) Udělení záštity pro Festival kazuistik z pediatrie (SROV. Žilina, 20.-21.3.2020) 

Výbor vzal na vědomí: 

a) Nová smlouva o spolupráci s agenturou GUARANT byla předložena vedení ČLS JEP ke schválení. 

Výbor vyslechl a rozhodl o: 

a) Zprávu o pokračování jednání se sponzory pro XV. Pediatrický kongres, generálním partnerem 

je firma Nestle. Garanti jednotlivých symposií osloví vybrané řečníky a jejich jména s názvem 

přednášky zašlou doc. S. Skálové a kopii panu B. Procházkovi. Pozvaní řečníci v symposiích 

neplatí kongresový poplatek. 

b) Agentura BPP zašle logo XV. Pediatrického kongresu, aby mohlo být zveřejněno na webu ČPS i 

v bulletinu. 

c) O zařazení „slovenského symposia“ na XV. pediatrickém kongresu v Hradci Králové, které by 

mělo účastníkům kongresu představit aktuální témata slovenské pediatrie. Prof. L. Podracká 

pozvání přijala a navrhne program.  

d)  O přípravě „Master course“ pro mladé pediatry, který bude pořádán dne 23. 9. 2020 od 14 

hod. v Hradci Králové, den před Pediatrickým kongresem (Kongresové centrum ALDIS). Sekce 

mladých pediatrů dodá požadavky na témata a výbor ČPS navrhne lektory. Finanční podporu 

zajistí ČPS. 

e) Všechna rozhodnutí o programu XV. Pediatrického kongresu učiněná během schůze výboru 

jsou zahrnuta do závěrů schůze programového výboru. 

  

Výbor diskutoval a rozhodl o tom, že bude reagovat na: 

a) Dopis výboru České vakcinologické společnosti ČLS JEP generálnímu řediteli společnosti 

AeskuLab k.s. týkající se komerční nabídky a propagace plošného screeningu ze strany 

AeskuLabu. Podklady pro vyjádření za výbor ČPS k danému problému přichystá dr. Kuhn a 

dopis bude po schválení výborem ČPS zaslán prof. Prymulovi – předsedovi ČVS ČLS JEP. 

b) Ve spolupráci s Českou neonatologickou společností na změny ve formuláři Zpráva o 

novorozenci. Podklady přichystá prim. Hrdlička, dopisy budou poté odeslány na MZ ČR a ÚZIS. 

c) Pro XVI. pediatrický kongres v 2021 v Olomouci byl navržen termín 23. -25. 9. 2021. 

 

Příští zasedání výboru ČPS se uskuteční ve čtvrtek 13. 2. 2020 od 13 hod. v Motole. 

Zapsala: B. Albrechtová                                                              Kontrola: Zeman, Lebl a ostatní členové                      


