
Zápis ze zasedání výboru ČPS dne 11. 11. 2021 

 

Přítomni (bez titulů): Bronský, Hrdlička, Jabandžiev, Kuhn, Lebl, Pospíšilová, Souček, Šumník, Zeman 

Omluveni (bez titulů): Fingerhutová, Honzík, Votava 

 

Výbor schválil: 

a) Zápis jednání výboru ČPS ze dne 14.10.2021 

b) Přijetí nových členů: MUDr. Novotný Vojtěch (Sekce dětské intenzivní péče ČPS a Sekce 

mladých pediatrů ČPS), MUDr. Šujáková Barbora 

c) Snížení členského příspěvku z důvodu mateřské dovolené: MUDr. Šebková Karla 

d) Vyplacení finanční odměny prezidentce XV. pediatrického kongresu doc. MUDr. S. Skálové, 

Ph.D. za úspěšnou organizaci odborné části. 

e) Zvážení nabídky asociačního managementu pí V. Janůrkové – bude pozvána na prosincové 

zasedání výboru ČPS 

f) Vyhlášení výběrového řízení na pořadatele ČPK (od roku 2023) a oslovení zájemců z řad 

pořadatelů 

g) Požadavek revize před podepsáním sponzorské smlouvy s firmou Sanytol 

h) Návrh zvát přednosty fakultních dětských klinik, pokud bude na programu zasedání výboru 

jako jednací bod programové vzdělávání v oboru pediatrie. Na jednání programového 

kongresového výboru zvát prezidenta XVI. pediatrického kongresu doc. Pavlíčka 

i) Nový formát časopisu Č-S pediatrie a podepsání smlouvy s vydavatelstvím Galén 

 

 

Výbor diskutoval a rozhodl po jednání u kulatého stolu v Senátu PČR: 

a) Trvat na současné verzi „Vzdělávacího programu specializačního oboru PEDIATRIE“ 

b) Podpořit ve spolupráci s PLDD snahy o rozšíření výuky pediatrie a praktického dětského 

lékařství na LF v ČR.  

c) Požádat na MZ o přerozdělení nevyčerpaných rezidenčních míst pro rok 2021 

 

Výbor byl informován o: 

a) Možnosti vyjádřit se k návrhu rozšíření počtu dětských nemocničních pracovišť vykazujících 

DRG kódy v následné a dlouhodobé intenzivní péči. Odpověď bude konzultovat se zástupci 

Sekce intenzivní medicíny. 

b) Legislativním návrhu Ministerství spravedlnosti o fyzickém trestání dětí. Výbor ČPS  

bezvýhradně podporuje iniciativu ukotvit do legislativy ČR zákaz fyzických trestů dětí. 

 

Příští schůze výboru ČPS se uskuteční ve čtvrtek 9. 12. 2021 od 13:00hod. na Dětské klinice FN 

v Olomouci. 

Zapsala: Albrechtová                                                                                 Kontrola: členové výboru ČPS 

 


