
Zápis ze zasedání výboru ČPS ČLS JEP dne 24. 9. 2020 

Přítomni (bez titulů):    Bronský, Houštěk, Hoza, Hrdlička, Kuhn, Lebl, Procházková,  

                                      Skálová, Škvor, Šumník, Zeman 

Omluveni (bez titulů):  Votava 

Hosté:                            B. Procházka 

Výbor schválil: 

a) zápis z jednání výboru ČPS dne 11. 6. 2020.  

b) přijetí nových členů ČPS: MUDr. Anna Marie Ďugová, MUDr. Nikola Gottsteinová, 

MUDr. Petr Hanák, MUDr. Jakub Havlíček, MUDr. Hrdličková Lucie, MUDr. Vlasta 

Krausová, MUDr. Alena Křesťanová, MUDr. Martina Křístková, MUDr. David 

Megvinet Chucesov, MUDr. Martina Milkovičová, MUDr. Natálie Nogolová, MUDr. 

Adéla Nováková, MUDr. Ekaterina Orlova, MUDr. Hana Ptáčková, MUDr. Lenka 

Ratzenbeková, MUDr. Kristýna Rybenská, MUDr. Tereza Stepaková, MUDr. 

Ledjona Toni, MUDr. Martin Trefný, MUDr. Michaela Urbanová, MUDr. Matouš 

Záleský. Snížení členských příspěvků z důvodu mateřské či rodičovské dovolené: 

MUDr. Lucie Piskořová, MUDr. Jitka Seemannová, MUDr. Kristýna Šenderová.  

c) Udělení záštity pro XXVI.Luhačoviské pediatrické dny – 16-18.10.2020 

d) přesunutí kongresu ČPS 2020 na termín 22-25.9.2021 v Hradci Králové. Důvodem 

přesunutí kongresu bylo nedoporučení jeho konání krajskou hygienickou stanicí. 

Organizační agentura kongresu ČPS 2020 ani samotná ČPS nemá pojištění, které by 

částečně nebo úplně kompenzovalo finanční ztrátu způsobenou přesunutím kongresu. 

Ceny ČPS za rok 2020 (Brdlíkova cena, ceny za celoživotní práci v dětském lékařství 

a cena pro mladé pediatry) budou předány na kongresu ČPS 2021. Z tohoto důvodu 

nebudou uvedené ceny v roce 2021 vyhlašovány. Finanční odměna spojená s cenou 

pro mladé pediatry bude vyplacena ještě v roce 2020.  

e) z ekonomických důvodů se i kongres ČPS 2022 bude konat v Hradci Králové.  

Výbor byl informován  

a) o jednáních vedení ČLS JEP s tiskárnami a nakladateli, která se týkají i nových 

možností vydávání časopisu „Česko-Slovenská pediatrie“ v elektronické podobě 

pomocí nových technologií, možnosti výběru nových koncepcí a eventuálně i nových 

šéfredaktorů. Do příštího zasedání Výboru navrhnou členové Výboru předsedovi 

jména možných kandidátů na šéfredaktora ČS pediatrie. Byla diskutována možnost 

oznámit volnou pozici šéfredaktora prostřednictvím bulletinu, event. zvážit schválení 

finanční odměny pro šéfredaktora (např. v rozsahu úvazku 0,2 měsíčně). Včasné 

vybrání šéfredaktora je zásadní pro jeho zapojení do jednání o novém vydavateli. 

Výbor preferuje vlastní výběrové řízení před sdíleným výběrovým řízením s ČLS 

JEP. Vše bude dořešeno nejpozději na příštím zasedání. 

b) o operaci Meso-Rex u dětí s portální hypertenzí. Výbor ČPS schválil stanovisko 

PSDG ČPS a ČPCHS, které bude vyvěšeno na webu PSDG. Zároveň výbor    

podporuje zavedení této metody v ČR za podmínek, že příslušné dětské chirurgické 

pracoviště vyšle lékaře na školení do centra se zkušeností s Meso-Rex operací a bude 

zajištěn dostatek pacientů pro české centrum (optimálně poskytováním péče pro celý 

region střední Evropy). 

c) o připravách voleb do výboru ČPS, které proběhnou jednokolově kombinovanou 

formou (elektronicky+korespondenčně) ve dnech 12.-26.11.2020. Dle vyjádření 



volební komise nemá cca 140 členů ČPS emailovou adresu. Tito členové budou 

osloveni k doplnění emailové adresy tak, aby se počet korespondenčních hlasů 

minimalizoval. Členové ČPS budou podrobně informováni mailem nebo bulletinem, 

jak při volbách správně postupovat. Informace členům by měla být rozeslána do 

19.10., volby budou následně spuštěny s cca 2-týdenním odstupem. 

d) o trvajících nejasnostech o regulérnosti voleb do výboru Pracovní skupiny dětské 

nefrologie při ČPS a doporučuje, aby regulérnost voleb posoudil nadřízený orgán, 

tedy revizní komise ČLS JEP.  

e) o nejasnostech kolem indikací a provádění elektrokonvulzivní léčby u dětí v ČR. 

Výbor doporučuje společné jednání se Společností dětské psychiatrie.  

f) o vzniklé potřebě vytvořit při ČPS novou Pracovní skupinu pro péči o chronicky 

nemocné děti ve školách, která by nás zastupovala při jednáních o chronicky 

nemocných dětech s institucemi na regionální i státní úrovni. Vedením pracovní 

skupiny při ČPS byl pověřen prof. Šumník. 

Příští schůze výboru se bude konat 8.10. 2020 od 9,30 na Karlově 

Zapsal prim. J. Škvor                                  kontrola:  Lebl, Zeman, a členové výboru 


