
Zápis ze zasedání výboru ČPS dne 12.3.2020 

 

Přítomni (bez titulů): Bronský, Houštěk, Hoza, Hrdlička, Kuhn, Lebl, Procházková, Skálová, Škvor, 
Šumník, Votava, Zeman 
Omluveni (bez titulů): Houšťková 
Host: prof.MUDr. Štěpán Svačina,DrSc, MBA 
 
Výbor schválil:  
a) zápis ze zasedání dne 13.2.2020 
b) přijetí nových členů: MUDr. Markéta Antošovská, MUDr. Jiří Dušek, MUDr. Jakub Eštok,  
MUDr. Barbora Karlová, MUDr. Soňa Khan, MUDr. Šárka Kusáková, MUDr. Andrea Martincová, 
MUDr. Veronika Prokopová, MUDr. Ota Šťastný 
c) snížení členského příspěvku: MUDr. Petra Dvořáková, MUDr. Soňa Foltýnová, MUDr. Vladimíra  
Šafránková 
 
Výbor byl informován, diskutoval a rozhodl se: 

a) vyjádřit písemnou podporu navrhované úpravě z.č. 329/2011 Sb. o poskytování dávek 
osobám se zdravotním postižením. Po změně by nárok na čerpání příspěvků měly děti mladší 
než 1 rok.  O vyjádření názoru na snížení věkové hranice z 1 roku na 0 byl výbor ČPS požádán 
poslankyní PS ČR Mgr. L. Dražilovou, MBA. 

b) na upozornění prim. Dr. V. Smrčky připravit doporučení (statement) k postupu při potřebě 
akutního konzilia u dítěte na DO v situaci, kdy v nemocnici není přítomen dětský specialista 
(například dětský neurolog, dětský psychiatr atd).  V řadě nemocnic není tento problém 
dostatečně ošetřen ve vnitřním řídícím aktu nemocnice s dopadem na lékaře ve službě na 
DO. První draft k diskuzi připraví prim. L. Procházková.  

c) upozornit mailem všechny primáře DO na blížící se konec termínu pro podávání žádosti o 
rezidenční místa pro pediatry, a požádat je, aby ve spolupráci s ředitelstvím nemocnice a 
svých možností podali do 16.3.2020 co nejvíce žádostí s cílem podpořit příjem absolventů LF 
se zájmem o budoucí práci v primární i nemocniční sféře. MZ ČR bude financovat 100 
rezidenčních míst. Pokud je nevyčerpáme, ohrožujeme budoucí systém léčebně preventivní 
péče v ČR.  

d) prof. Š. Svačina informoval výbor o situaci v nakladatelství Mladá Fronta, která zajišťuje 
vydávání časopisu Česko-Slovenská Pediatrie. Právní dopad by se vedení ČLS JEP mělo 
dovědět v květnu. Především je třeba zajistit vydání Suplementa pro XV. Pediatr. kongres 
v Hradci Králové 2020 a připravovat se na eventuální změnu vydavatele, a to i v souvislosti 
s potřebou přechodu časopisu na modernější e-platformu.   

e) Pan B. Procházka pošle výboru aktuální podklady týkající se financování IV. Pediatr. kongresu 
v Hradci Králové 2020.  

f) Do konce března lze podat návrhy na Cenu mladého pediatra za rok 2019. 
g) Pokračuje spolupráce s pracovní skupinou MZ ČR, která se zabývá kontrolou kvality zdravotní 

péče v pediatrii.  Zástupci výboru (prof. Šumník, Zeman) podali první návrhy témat.  
 

Příští jednání výboru ČPS bude ve čtvrtek 9.4.2020 od 13:00hod. v Motole,  
V květnu byl změněn termín zasedání výboru a kongresového výboru z 14.5.2020 na 21.5.2020 
(Karlov, 9:30, respektive 13:00 hodin). 

 
 
Zapsala: Albrechtová                                                                       Kontrola: Zeman, Lebl, ostatní členové  


