
Zápis ze zasedání výboru ČPS dne 8.4.2021 

Přítomni (bez titulů): Bronský, Fingerhutová, Honzík, Hrdlička, Jabandžiev, Kuhn, Lebl, 

Pospíšilová, Skálová, Souček, Šumník, Votava, Zeman 

 

Výbor schválil: 

a) Zápis jednání výboru ČPS dne 11.3.2021 

b) Přijetí nových členů: MUDr. Veronika Becková, MUDr. Jana Čermáková (Sekce 

dětské paliativní medicíny), MUDr. Miloš Geryk, MUDr. Josef Mališ, MUDr. Šárka 

Marešová, MUDr. Markéta Mohylová, MUDr. David Novák, MUDr. Anna Záhorová 

c) Snížení poplatku z důvodu mateřské/rodičovské dovolené: MUDr. Aneta Ambrošová, 

MUDr. Andrea Čandasová, MUDr. Klára Čelinská, MUDr. Jana Čermáková, MUDr. 

Lenka Gregorová, MUDr. Petra Hradilová, MUDr. Marie Hrubá, MUDr. Jana 

Kourková, MUDr. Miriam Kovalíková, MUDr. Lenka Kučerová, MUDr. Mirka 

Rektorová, MUDr. Eva Sedláčková, MUDr. Viera Slováčková, MUDr. Vladimíra 

Sochová, MUDr. Adriana Staněk Richterová, MUDr. Pavlína Vacátková, MUDr. Jitka 

Zejdová 

 

Výbor diskutoval a schválil:  

a) Stanovisko ČPS k přítomnosti rodičů při poskytování zdravotní péče nezletilým při 

invazivních výkonech 

b) Jmenování MUDr. Pavly Pokorné, PhD. na pozici zástupce ČPS v Komisi pro lékovou 

politiku 

c) Potřebu zachování sekce Očkování v ČPS, oslovení vhodných kandidátů pro vedení 

sekce 

d) Sjednocení formulářů pro registraci do ČPS a jejích jednotlivých sekcí 

e) Aktualizaci a zveřejnění kritérií pro udělování cen ČPS, udělení ceny i v letošním 

roce, termín podání přihlášek do 31.5.2021 

f) Současný stav Dětských kojeneckých ústavů a možný budoucí statut Center 

komplexní péče s nutností získání doplňujících informací o zabezpečení péče o děti, 

kterým nebude možné zajistit umístění do rodin  

g) Udělení trvalé záštity ČPS pro konání pravidelných akcí jako je Festival kazuistik 

Luhačovice, Hradecké pediatrické dny, Ústecký pediatrický den, Dětské 

endokrinologické dny, Dětská diabetologie, Dětská gastroenterologie, Dětská 

nefrologie; u ostatních akcí je nutné zažádat o individuální schválení výborem ČPS 

h) Oslovení vydavatele Bulletinu s cílem získat informace o možnostech jeho grafického 

zpracování v kontextu finanční náročnosti 

i) Vhodnost vytvořit sekci pro rodiče v rámci webu pediatrics.cz 

j) Zahájení příprav k vytvoření Sekce mladých pediatrů při ČPS 

 

Výbor byl informován o: 

a) aktualitách v rámci navázané spolupráce se všemi oslovenými sekcemi ČPS, zrušení 

neaktivních sekcí (alergologie a pneumologie, prevence aterosklerozy, prevence úrazů, 

lékové politiky), aktualizaci poplatků na stránkách ČPS 

b) nabídce oslovených nakladatelství v kontextu možné budoucí spolupráce při vydávání 

časopisu ČS pediatrie 

c) možnostech partnerství s ČPS 



d) dílčích výsledcích studie PIMS v ČR 

e) schválení a proveditelnosti studie COVID u dětí prof. Duškem z ÚZIS 

f) aktualitách programu připravovaného zářijového kongresu ČPS 

 

Příští schůze výboru ČPS se uskuteční ve čtvrtek 13.5.2021 v 9:30 hodin ve FN Brno, od 

13:30 bude následovat programový výbor. 

Předběžné termíny dalších schůzí Výboru: 10.6. (FN Motol) + kongresový výbor, 23.9. 

(Hradec Králové), 14.10. (VFN), 11.11. (Olomouc), 9.12. (Motol) 

 

Zapsala: Fingerhutová     Kontrola: Bronský, členové výboru 


