
Zápis ze zasedání výboru ČPS dne 11.2.2021 

Přítomni (bez titulů): Bronský, Fingerhutová, Honzík, Hrdlička, Jabandžiev, Kuhn, Lebl, 
Pospíšilová (online), Skálová, Votava, Zeman 
Omluveni (bez titulů): Šumník 
 

Výbor schválil: 

a) Zápis jednání výboru ČPS dne 14.1.2021 
b) Přijetí nových členů: MUDr. Kateřina Adamovičová; MUDr. Aneta Ambrošová; 

MUDr. Milan Cabrnoch, MBA; MUDr. Hana Cabrnochová, MBA; MUDr. Barbora 
Fryčová; MUDr. Leona Gabrižová; MUDr. Martin Jouza; MUDr. Elena Köhlerová; 
MUDr. Marek Mojžíšek; MUDr. Jana Popperová; MUDr. Vladimíra Sochová; MUDr. 
Vendula Studničková 

c) Snížení poplatku z důvodu mateřské/rodičovské dovolené: MUDr. Jozef Filka; MUDr. 
Michaela Hon; MUDr. Lucie Pousková; MUDr. Jana Prajka; MUDr. Zuzana 
Schejbalová; MUDr. Lenka Škabradová; MUDr. Markéta Trejbalová; MUDr. Jana 
Zientková 

 

Volby vedení ČPS pro volební období leden 2021-prosinec 2024  

- dodatečná volba pokladníka: MUDr. Šárka Fingerhutová 
- sekretariát ČPS: pí. Blanka Albrechtová 

 

Výbor diskutoval a schválil:  

a) potřebu aktualizovat možnosti získání členství v ČPS především v kontextu časové 
souslednosti podání přihlášky, placení členských příspěvků, využívání plného členství 
v rámci možnosti volit výbor ČPS nebo žádat o ceny udílené členům společnosti 

b) ustanovení kontaktních osob ve vzdělávání ultrasonografie v nemocnicích, budou 
uvedeny v Bulletinu 

c) návrh publikace „Předčasně narozené dítě“ na Cenu předsednictva ČLS JEP 
d) udělení záštity ČPS odborné akci „Jarní osvěžení v pediatrii“ 
e) ustanovení pracovní skupiny pro DRG 
f) aktualizaci atestačních otázek, přenechání kompetencí Specializační oborové radě 

(SOR) 
g) nutnost vypracování kritérií pro hledání nového vydavatele časopisu Česko-slovenská 

pediatrie, nastavení optimálního pokrytí vydávání časopisu z členských příspěvků 
h) možné způsoby uspořádání kongresu v září 2021, potřebu přizvat zástupce firmy BPP 

a zástupce z řad PLDD na jednání kongresového výboru v příštím měsíci 
i) obnovení jednání o péči o novorozence časně propuštěné z porodnice, o novorozence 

předčasně narozené, o novorozence po domácím porodu 
j) oslovení UZIS s cílem získat bližší informace o datech onemocnění COVID u dětské 

populace s možností dalšího statistického zpracování 

 

Výbor byl informován o: 

a) možnostech propagace odborných akcí cestami OSPLD 
b) možnostech pokračování spolupráce s firmou Nutricia, proběhla prezentace firmy 

s vznesením otázek o možnostech intenzifikace spolupráce 



c) počtu registrovaných členů jednotlivých sekcí ČPS, navázání spolupráce se zástupci 
jednotlivých sekcí, snaze jednotného pojmenování těchto sekcí 

d) ekonomické situaci časopisu Česko-Slovenská pediatrie 
e) o aktuálních smlouvách firem s ČPS, firmě Guarant a sponzorech ČPS 

 

Příští schůze výboru ČPS se uskuteční ve čtvrtek 11.3.2021 v 13 hodin ve FNM, od 16 
hodin bude následovat výbor kongresu 2021. 

 

Zapsala: Fingerhutová     Kontrola: Bronský, Hrdlička a ostatní 


