
Zápis ze zasedání výboru ČPS dne 9. 12. 2021 

 

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

Omluveni (bez titulů): Fingerhutová, Honzík, Šumník 

 

Výbor schválil: 

a) Zápis jednání výboru ČPS ze dne 11.11.2021 

b) Přijetí nových členů: MUDr. Aswad Mohamed Hussam (Sekce dětské hematologie ČPS), 

MUDr. Eva Bazgerová, MUDr. Veronika Šátková 

c) Vyplacení odměny 100.000,-Kč paní prof. MUDr. H. Hrstkové, CSc. za aktivní spolupráci na 

postupném předávání agendy nové redakční radě v roce 2022. 

d) Vyplacení odměny 30.000,-Kč paní B. Binědové za dlouholetou práci odpovědné redaktorky 

časopisu Č-S pediatrie. Bude vyplaceno do 31.12.2021. 

e) Data a místa konání zasedání výboru ČPS v roce 2022 (13.1. Karlov, 10.2. Motol, 17.3. Karlov, 

14.4. Motol, 12.5. Kolín, 9.6. Motol, 22.9. Karlov) 

f) Data a místa konání zasedání programového výboru kongresu v roce 2022 (10.2. Motol, 14.4. 

Motol, 9.6. Motol) 

g) Město Brno jako místo pro konání XVII. Pediatrického kongresu v roce 2023 

h) Udělení záštity pro Festival kazuistik – duben 2022, Luhačovice 

i) Logo a propagaci XVI. pediatrického kongresu (Ostrava, 13.-15.10.2022) v pediatrických 

časopisech 

j) Podporu společného stanoviska ČVS, ČPS, OSPDL, SPLDD a SEM ČLS JEP týkající se očkování 

dětí 5+ na COVID-19 (byly vzneseny 2 připomínky, které nemění celkový záměr doporučení, 

ty budou vypořádány návrhem změny textu doporučení nebo samostatným stanoviskem ČPS, 

které bude publikováno na webu společně s výše uvedeným doporučením). 

 

Výbor byl informován: 

a) Panem B. Procházkou (ředitelem agentury BPP) o hospodářském výsledku XV. pediatrického 

kongresu s mezinárodní účastí. Zisk 824.989,- bude rozdělen v poměru 70% pro ČPS a 30% 

pro PLDD 

b) Prof. J. Leblem o pokračování sběru dat PIMS-TS z oddělení dětských klinik v ČR. Primářům 

byl rozeslán dopis s prosbou o dlouhodobou spolupráci. 

 

Výbor diskutoval: 

a) Návrh MZ na změnu vzdělávacího programu oboru pediatrie. ČPS s návrhem v této podobě 

nesouhlasí, doc. Bronský byl pověřen sepsáním připomínek na MZ, které zašle ke schválení 

výboru. Pokud by byl návrh přes naše nesouhlasné stanovisko přijat, souhlasíme s návrhem 

ČNeoS s přidáním povinného předatestačního kurzu resuscitace novorozence 

b) Souhlas s rozšířením sdílených kódů pro CRP a Streptest na ambulancích dětských oddělení v 

ČR 

 



 

Příští schůze výboru ČPS se uskuteční ve čtvrtek 13.1.2022 v 9:30hod. na Karlově 

 

Zapsala: Albrechtová                                                                            Kontrola: členové výboru ČPS 

 

 


