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VOLBY DO VÝBORU A REVIZNÍ
KOMISE ČPS ČLS JEP 2020
Vážení členové České pediatrické společnosti ČLS JEP,
zasíláme Vám speciální předvolební číslo bulletinu, které je svým rozsahem menší než obvykle, ale obsahuje
o to důležitější informace o volbách do Výboru a Revizní komise ČPS.
Výbor ČPS

JAK VOLIT
Ve dnech 12.–26. 11. 2020 proběhnou volby do výboru a revizní komise České pediatrické společnosti. Jde o důležitý krok, který
rozhodne o směřování české pediatrie na následující čtyři roky, proto mu prosím věnujte náležitou pozornost. Na rozdíl od předchozích let
bude letošní hlasování kombinované, tedy elektronické určené těm se známou a funkční emailovou adresou a korespondenční pro ty,
jejichž emailový kontakt není znám. V souladu s volbami z předchozích let bude hlasování jednokolové, výsledky lze očekávat v průběhu
prosince.
Stručný návod jak správně volit přinášíme v následujících bodech (lze je v plném znění nalézt i ZDE ).
A) Elektronická volba (platné pro přibližně 90 % členů)
1. Ve čtvrtek 12. 11. 2020 obdržíte z adresy noreply@greception.com výzvu k volbám a jednorázové specifické heslo.
2. Pomocí svého emailu a tohoto hesla se přihlásíte na webové stránce www.greception.com (zcela nahoře vpravo viz obrázek níže)

3. Po přihlášení do systému se Vám zobrazí hlasovací formuláře obsahující seznam všech řádných členů ČPS. Z tohoto seznamu
zaškrtnete své kandidáty do výboru a do revizní komise.
4. Do výboru lze zaškrtnout maximálně 9 osob, do revizní komise maximálně 3, přičemž do obou orgánů je možné volit stejné
zástupce. Pokud by byl kandidát zvolen zároveň do výboru i revizní komise, sám si zvolí, kde chce pracovat.
5. Volič svou volbu nejprve potvrdí kliknutím na tlačítko ODESLAT a následně kliknutím na tlačítko ANO, ODESLAT FORMULÁŘ
zobrazené v dialogovém okně svou volbu ukončí.
6. Tímto způsobem bude možné volit do 26. 11. 2020, 23:59 hod., poté se brána uzavře.
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B) Korespondenční hlasování (platné pro členy, u kterých nemáme k dispozici platnou emailovou adresu)
1. 12. 11. 2020 nebo ve dnech následujících obdržíte na Vámi udanou adresu papírové archy se seznamem členů.
2. Z nich zvolíte zaškrtnutím maximálně 9 osob do výboru společnosti a maximálně 3 do revizní komise, přičemž do obou
orgánů je možné volit stejné zástupce. Pokud by byl kandidát zvolen zároveň do výboru i revizní komise, sám si zvolí, kde chce
pracovat.
3. Svoji volbu odešlete v přiložené obálce označené štítkem na adresu ČLS JEP do 26. 11. 2020 (rozhodující je datum na razítku).
–
Vážené kolegyně, milí kolegové,
za redakci Bulletinu České pediatrické společnosti Vám děkujeme za přízeň, kterou jste tomuto informačnímu zdroji v nelehké době
přerodu z papírové do elektronické formy v posledních letech věnovali. Snažili jsme se Vás objektivně informovat o aktuálním dění
v našem oboru, o činnosti výboru ČPS, o novinkách odborných i společenských. Věříme, že se Bulletin stal jedním z důležitých spojů
mezi členskou základnou a výborem.
S přáním pevného zdraví a šťastné ruky při volbách do orgánů ČPS
doc. MUDr. Jiří Bronský, Ph.D.
šéfredaktor

prof. MUDr. Zdeněk Šumník, Ph.D.
zástupce šéfredaktora

ZPRÁVY VÝBORU ČPS ČLS JEP
NOVÁ PRACOVNÍ SKUPINA PRO PÉČI O CHRONICKY NEMOCNÉ DĚTI VE ŠKOLÁCH
V září 2020 schválil výbor ČPS vznik nové Pracovní skupiny pro péči o chronicky nemocné děti ve školách s cílem zlepšit postavení
dětí s chronickým onemocněním ve školách a školkách. Důvodem pro ustavení této organizační složky jsou stále častěji se vyskytující
situace, kdy je dětem vyžadujícím občasnou asistenci či dohled nad aplikací léků ve školských zařízeních odmítán přístup ke vzdělání.
Příčinou aktuálního neuspokojivého stavu je nedostatečná právní úprava, která by řešila podávání nutné medikace ve školách. Jako
typický příklad lze zmínit dítě s diabetem 1. typu, problémy podobného rázu ale vídáme též u dětí s epilepsií či astmatem.
Členy této neformální pracovní skupiny jsou lékaři, právníci, psychologové, speciální pedagogové a zástupci pacientských organizací.
Společně bych rádi vyvinuli tlak zejména na MŠMT a společně hledali optimální řešení ve prospěch dětí s chronickým onemocněním.
Vzhledem k tomu, že se nejedná o sekci, ale o pracovní skupinu, není pro získání členství nutné být členem ČPS.
V případě zájmu o členství lze kontaktovat vedoucího této pracovní skupiny prof. Šumníka. (Kontakt: zdenek.sumnik@lfmotol.cuni.cz).
–

ZÁPISY Z JEDNÁNÍ VÝBORU
Nejbližší Výbor ČPS ČLS JEP proběhne 12. 11. 2020, v Praze. Zápisy z předchozího jednání se schvalují po připomínkovém řízení vždy
na následující schůzi Výboru. Zprávy z minulých jednání naleznete ke stažení ZDE .
–

MOŽNOSTI PODPORY ÚČASTNÍKŮM SPECIALIZAČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V PEDIATRICKÝCH
NÁSTAVBOVÝCH OBORECH
Projekt je podpořen z Operačního programu zaměstnanost ESF, registrační číslo projektu: CZ.03.2.63/0.0/0.0/20_114/0011907
Předmětem projektu je podpora vzdělávání v dětských nástavbových oborech a zajištění dostatečného počtu dětských specialistů
v České republice. Hlavním cílem je zlepšení pokrytí vysoce specializované péče o dětské pacienty a časové dostupnosti návštěv
ke specializovaným dětským odborníkům včetně plánované operativy. Realizátorem projektu a příjemcem dotace je Institut postgraduálního
vzdělávání ve zdravotnictví (dále IPVZ).
Kdo může být z projektu podpořen?
Cílovou skupinou pro tento projekt jsou lékaři/účastníci zapsání v níže uvedených oborech od 18. 8. 2018 a dále.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Neonatologie
Dětská endokrinologie a diabetologie
Dětská onkologie a hematologie
Dětská urologie
Dětská dermatovenerologie
Dětská gastroenterologie a hepatologie

7. Dětská kardiologie
8. Dětská nefrologie
9. Dětská otorinolaryngologie
10. Dětská pneumologie
11. Dětská revmatologie
12. Gynekologie dětí a dospívajících (dětská gynekologie)
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Možnosti podpory pro účastníky dětských nástavbových oborů specializačního vzdělávání
Účastníkům dětských nástavbových oborů specializačního vzdělávání lze hradit výdaje spojené se zapojením do projektu:
• příspěvek na mzdu za dobu účasti na vzdělávacích aktivitách dle platného vzdělávacího programu,
• cestovní náhrady – proplacení jízdného a ubytování (pouze při účasti na kurzech),
• úhrada účastnických poplatků za povinné kurzy a poplatků za povinnou praxi.
•
Rozsah a výše podpory budou s každým účastníkem řešeny individuálně.
Postup zapojení účastníků do projektu „Dětské nástavbové obory specializačního vzdělávání“
1. Účastník se obrátí se svým zájmem na koordinátora projektu.
2. Z důvodu ošetření smluvních podmínek a financování z OPZ je nutné s IPVZ uzavřít:
• účastnickou smlouvu s účastníkem/zájemcem,
• smlouvu se zaměstnavatelem účastníka, aby byly ošetřené podmínky vstupu do projektu a finanční podpora účastníka
(např. refundace mzdy, cestovní náhrady).
3. Povinnou součástí vzdělávání je vyplnění monitorovacího listu podpořené osoby projektu, povinného dokumentu OPZ MPSV.
Kontakt: koordinátor projektu – Ing. Linda Wallenfelsová, wallenfelsova@ipvz.cz
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