
Zápis ze zasedání výboru ČPS dne 11.3.2021 

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

Výbor schválil: 

a) Zápis jednání výboru ČPS dne 11.2.2021 
b) Přijetí nových členů: MUDr. Jitka Burkertová, MUDr. Hana Marie Dvořáková, Ph.D., 

MUDr. Petra Faixová, MUDr. David Fejlach, MUDr. Jiří Heller, MUDr. Natalia 
Honcharová, MUDr. Kateřina Jiskrová, MUDr. Kristýna Knoppová, MUDr. Markéta 
Rozhoňová 

c) Snížení poplatku z důvodu mateřské/rodičovské dovolené: MUDr. Michaela Gvizd 
Hrudová 

 

Výbor diskutoval a schválil:  

a) potřebu sjednocení postupů v udělování záštity ČPS nad konanými akcemi 
b) navrhované kandidáty jednotlivých nemocnic v pracovní skupině pro DRG 
c) potřebu zvolit nového zástupce pro lékovou politiku 
d) organizaci pravidelných setkání se zástupci partnerských firem ČPS v rámci výboru 
e) oslovení vydavatele Bulletinu s cílem získat informace o možnostech zlepšení 

grafického zpracování    
f) oslovení navrhovaných vydavatelství k nové spolupráci nad časopisem Česko-

slovenská pediatrie 
g) připomínky ke studii na téma odhadu rizika šíření nákazy SARS-CoV-2 mezi žáky 

základní školy 
h) potřebu dalších jednání a vytvoření konsenzu zástupců ČNeS, PLDD, výboru v 

problematice novorozence po domácím porodu včetně možností legislativního 
zakotvení, stanovení zástupců výboru v problematice novorozence po domácím 
porodu - doc. Votava, prim. Hrdlička 

i) kompetence sester ohledně katetrizace močových cest u novorozenců, nedonošených 
novorozenců 

j) novelizaci vyhlášky č.39/2012 Sb., o dispenzární péči osob po prodělaném nebo 
suspektně prodělaném onemocnění COVID-19 se závažnými přetrvávajícími následky 
trvajícími více než 12 týdnů 

 

Výbor byl informován o: 

a) aktualitách v rámci navázané spolupráce se všemi oslovenými sekcemi ČPS, možných 
úpravách jejich názvů, zrušení neaktivních či vzniku nových sekcí v rámci ČPS  

b) rezignaci doc. MUDr. Jozefa Hozy CSc. na post zástupce pro lékovou politiku 
c) práci na stanovisku ČPS k přítomnosti rodičů při poskytování zdravotní péče 

nezletilým při invazivních výkonech 
d) možnostech propagace ČPS a spolupráce ČPS s firmami pomocí GUARANT 

International, typech a podmínkách partnerství s ČPS 
e) možnostech uspořádání kongresu v září 2021 
f) novelizaci vyhlášky č.152/2018 Sb., o nástavbových oborech vzdělávání lékařů a 

zubních lékařů 
g)  jednání o vzniku Center komplexní péče v ČR - nominován prim. Hrdlička 



 

Příští schůze výboru ČPS se uskuteční ve čtvrtek 8.4.2021 v 9:30hodin na Karlově. 

 

Zapsala: Fingerhutová     Kontrola: Bronský, členové výboru 


