
Zápis ze zasedání výboru ČPS dne 10.12.2020 

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

Procházková, Skálová, Škvor, Šumník, Zeman 

Dálkově připojen: Votava 

Hosté: prof. Hana Hrstková, CSc. 

 

Výbor schválil: 

a) zápis z jednání výboru ČPS dne 12.11.2020 

b) výbor schválil výdaje z podúčtu PSDN 

c) přijetí nových členů: MUDr. Jaroslava Dáňová, MUDr. Kristýna Dlouhá, MUDr. 

Barbora Ebertová, MUDr. Klára Fiala, MUDr. Petr Hanák, MUDr. Hana Hladíková, 

MUDr. Kristýna Horáková, MUDr. Jana Kadlecová, MUDr. Marie Kasíková, MUDr. 

Alena Křesťanová, MUDr. Jakub Lasák, MUDr. Miroslava Marková, MUDr. Mária 

Najdeková, MUDr. Markéta Procházková, Mgr. Michaela Štáfková, MUDr. Kateřina 

Vaňková, MUDr. Jáchym Wiesner, MUDr. Barbora Xinopulu, MUDr. Ivan 

Zhukovskyy 

d) snížení členského příspěvku z důvodu mateřské či rodičovské dovolené nebo odchodu 

do důchodu: MUDr. Eliška Heidenreichová, MUDr. Zuzana Hetmerová, MUDr. 

Daniela Janečková, MUDr. Martina Jobová, MUDr. Tereza Koutná, MUDr. Anikó 

Kürthy Csenger, MUDr. Zdeňka Pokorná Minaříková, MUDr. Jana Růžičková, 

MUDr. Eva Sedláčková, MUDr. Jan Šulc 

e) vytvoření Sekce dětské paliativní medicíny ČPS a doporučil její spolupráci s Českou 

společností paliativní péče ČLS JEP. 

f) vyplacení dohody o provedení práce pí Boženě Binědové ve výši 30.000,-Kč za 

nadstandardní práci v redakci časopisu Česko-slovenská pediatrie.   

g) vyhovět žádosti zlatého partnera ČPS Nutricie s firemní prezentací na únorové schůzi 

výboru ČPS. 

h) doporučení ohledně diagnostiky, terapie a hospitalizace dětí s podezřením na 

„Pediatric inflamatory multisystemic syndrom (PIMS)“ od pracovní skupiny ČPS, 

které koordinoval prof. J. Lebl, CSc. Doporučení je vyvěšeno na webu ČPS a bude 

distribuováno i na dětská oddělení. 

i) vznik multicentrické studie po patronací ČPS s cílem popsat průběh, reakci na terapii a 

prognózu dětských pacientů s PIMS – koordinace prof. Lebl 

 

Výbor byl informován: 

a) doc.MUDr. J. Hozou, CSc. (předseda volební komise) o výsledcích voleb do Výboru a 

Revizní komise ČPS pro období 2021-2024. Podrobné výsledky jsou na webu ČPS.  

b) doc. MUDr. Skálovou, Ph.D. o výsledcích hospodaření ČPS v letech 2019 a 2020 

(zatím před účetním uzavřením roku 2020) a schválil předběžný plán rozpočtu pro rok 

2021.  

c) prof. MUDr. J. Zemanem, DrSc. o možnosti nabídky grantové agentury AZV ČR 

připravit ve spolupráci s MZ ČR a UZIS návrhy na nové doporučené postupy 

v pediatrii (podrobné informace jsou umístěny na webu AZV ČR http://www.azvcr.cz. 

 

Výbor diskutoval a rozhodl: 



a) přijmout nabídku ČLS JEP o dohodě s LD Prager na jednorázové smlouvě na 

dokončení všech činností ohledně časopisů ČLS JEP, které měly podle harmonogramů 

vyjít do konce roku 2020 v Mladé frontě, a.s. týkající se pomoci při tisku a distribuci 

časopisu ČS Pediatrie v roce 2020. Výbor doporučil rekonstrukci redakční rady 

časopisu a vypsání výběrového řízení na vydavatele od roku 2022. 

b) upravit zvýhodněné členské poplatky pro členy do 30 let na 350,-Kč/rok, ale ponechat 

možnost ucházet se o všechny současné benefity ČPS. 

c) upravit věkovou hranici pro snížení členského poplatku 100,-Kč pro členy ČPS – u 

žen nad 62 let a u mužů nad 64 let. 

d) připravit pro dětská oddělení stanovisko ČPS, jak řešit přítomnost rodičů při 

poskytování zdravotní péče nezletilým při invazivních výkonech. Vzor stanoviska, 

které si jednotlivá pracoviště upraví dle vnitřních předpisů, připraví primáři R. 

Hrdlička, J. Škvor, CSc. a S. Houštěk a prof. Z. Šumník, PhD. 

 

Příští schůze výboru ČPS se uskuteční ve čtvrtek 14.1.2021 od 9:30 hod. v Motole  

a od 13:00 hod. bude následovat schůze SOR. 

 

Zapsala: Albrechtová                                          Kontrola: Zeman, Lebl, ostatní členové 

 

 

 

 


