
Zápis ze zasedání výboru ČPS dne 13.2.2020 

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

                                     Votava, Zeman 

Omluveni (bez titulů): Kuhn, Procházková, Šumník 

Hosté:                           dr. Goetz, dr. Koutek, dr. Mališ 

Výbor schválil: 

a) zápis ze zasedání dne 16.1.2020 

b) přijetí nových členů: MUDr. Michaela Andielová, MUDr. Tereza Čížová, MUDr. 

Adéla Kopecká, MUDr. Lenka Kučerová, MUDr. Andrea Kupková, MUDr.  Jan 

Pavlíček, Ph.D., MUDr. Ondřej Pták, MUDr. Magdalena Surovcová, MUDr. Nela 

Tatranská, MUDr. Dominika Tvrdíková, MUDr. Markéta Zavadilová 

c) snížení členského příspěvku z důvodu mateřské nebo rodičovské dovolené: MUDr. 

Zuzana Leblová, MUDr. Petra Petrtylová, MUDr. Veronika Povrazníková 

d) udělení záštity 13. ročníku Východočeských perinatologických dnů (Kraskov, 15.-

16.5.2020) 

e) udělení záštity 41. pracovním dnům dětské nefrologie (Luhačovice, 5.-6.6.2020) 

f) přijetí nového „Doporučení pro diagnostiku a léčbu uveitidy asociované s juvenilní 

idiopatickou artritidou (Česko-slovenská adaptace evropských doporučení SHARE)“ 

mezi postupy schválené ČPS.  Text doporučení bude přidán na web ČPS a odkaz na 

doporučení bude přidán do bulletinu ČPS.  Pokud se podaří vyřešit finanční stránku, 

lze doporučení publikovat i v Supplementu časopisu Č-S pediatrie. 

g) dopis pro Vakcinologickou společnost ČLS JEP ohledně komerčního imunologického 

vyšetření dětí před očkováním proti rotaviru. ČPS podporuje přípravy na rozšíření 

národního novorozeneckého screeningu o vyšetřování poruch imunity metodou 

KREC/TREC v ČR, ale nepovažuje komerční nabízení novorozeneckého screeningu 

poruch imunity za správný postup. Komerční novorozenecký screening nenaplňuje 

základní podmínku novorozeneckého screeningu tj. celoplošné provádění.  

Výbor byl informován a rozhodl: 

a) Dr. Goetz a dr. Kolek upozornili na riziko uzavírání dětských psychiatrických lůžek 

při probíhající reformě psychiatrické péče v ČR. V případě potřeby existuje na mnoha 

dětských odděleních po celé ČR problém se zajištěním  rychlého pedo-psychiatrického 

konsilia natož při potřebě akutního překladu mladistvých na dětská psychiatrická 

lůžka.  ČPS podporuje snahu dětských psychiatrů o zajištění dostatečné kapacity a sítě 

dětských psychiatrických lůžek v ČR.  Dr. R. Hrdlička bude koordinovat spolupráci. 

b) ve spolupráci s dr. Mališem podpořit rozšíření sítě pracovišť pro diagnostiku a léčbu 

infantilních hemangiomů v ČR. Dr. Mališ předloží návrh k diskuzi na příštím zasedání 

c) o úpravách nabídky spolupráce mezi ČPS a firmami (doc. Bronský a pí Janůrková). 

d) požádat primářky/primáře dětských oddělení o návrhy jmen pro Diplom ČPS za 

celoživotní práci v péči o děti a mladistvé. Lékařské fakulty budou požádány o návrhy 

kandidátů  na Cenu mladého pediatra za vědeckou práci (termín do 31.3.2020). Žádost 

o nominace na ceny ČPS bude uveřejněna i na webu a v bulletinu ČPS. 

e) výbor na příštím zasedání projedná návrhy na Brdlíkovu cenu. 

f) zjistit pravidla pro soutěž o „Cenu za publikaci ČLS JEP“ (B. Albrechtová).   

 

Příští jednání výboru ČPS bude ve čtvrtek 12. 3. 2020 od 9:30 hod. na Karlově. 

Příští jednání kongresového výboru bude ve čtvrtek 14. 5. 2020 od 13 hod. na Karlově. 

 

Zapsala: Albrechtová                                             Kontrola: Zeman, Lebl, ostatní členové 


