
Zápis ze zasedání výboru ČPS dne 13.5.2021 

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

Skálová, Šumník 

Online: Honzík, Votava, Zeman 

Omluveni: Souček 

 

Výbor schválil: 

a) Zápis jednání výboru ČPS dne 8.4.2021 

b) Přijetí nových členů: MUDr. Ondřej Klíma, MUDr. Adéla Kopecká, MUDr. Jana 

Lhotská, MUDr. Natálie Wiselková 

Snížení poplatku z důvodu mateřské/rodičovské dovolené nebo věku: MUDr. Aneta 

Ebertová, MUDr. Petra Krásničanová, MUDr. Dana Mošnová  

 

Výbor diskutoval a schválil:  

a) Potřebu zjednodušení postupu hlášení stávajících členů ČPS do jednotlivých sekcí 

b) Oslovení zástupců sekcí ČPS s možností přidělení variabilního symbolu pro danou 

sekci za účelem snazší dohledatelnosti příjmů a výdajů jednotlivých sekcí 

c) Vytvoření nové Sekce mladých pediatrů ČPS s nutností upřesnění jejích stanov a 

zrušení Sekce dětské kardiologie ČPS, Sekce lékové politiky ČPS, Sekce dětské 

alergologie a pneumologie ČPS, Sekce prevence úrazů ČPS, Sekce prevence 

aterosklerózy ČPS 

d) Nakladatelství Galén jako budoucího nakladatele časopisu ČS pediatrie 

e) Možnosti a finanční podmínky inzerce na webu a v bulletinu ČPS 

f) Potřebu prohloubení spolupráce s OSPDL a Českou neonatologickou společností ve 

smyslu vydávání jednotných stanovisek k společným problémům (zdraví, prevence, 

vzdělávání, propagace pediatrie apod.)  

g) Potřebu vyjádřit se k současnému stavu  kojeneckých ústavů a plánu vytvoření Center 

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

kterým nebude možné zajistit umístění do rodin  

Výbor byl informován o: 

a) Nabídkách oslovených nakladatelství v kontextu možné spolupráce při vydávání 

časopisu ČS pediatrie 

b) Přidělených rezidenčních místech v pediatrii pro rok 2021 a plánu jejich obsazování v 

rámci jednotlivých zdravotnických zařízení 

c) Předběžných statistických datech získaných ve studii COVID u dětí z ÚZIS 

d) Dílčích výsledcích studie PIMS v ČR 

e) Připomínkách ke vzdělávacímu programu nástavbového oboru dětská revmatologie 

f) Aktualitách programu připravovaného zářijového kongresu ČPS 

 

Příští schůze výboru ČPS se uskuteční ve čtvrtek 10.6.2021 ve 13:00 hodin v FN Motol, 

od 16:00 bude následovat programový výbor. 

 

Zapsala: Fingerhutová    Kontrola: členové výboru ČPS 


