
Zápis ze zasedání Výboru ČPS dne 13.1.2022 

 

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

Souček, Šumník, Votava, Zeman 

Online připojeni (bez titulů): Pospíšilová 

Výbor schválil: 

a) Zápis z jednání Výboru ČPS dne 9.12.2021 

b) Přijetí nových členů: MUDr. Eva Jedličková, MUDr. Romana Kaslová, MUDr. Cyril Matějka 

c) Odeslání stanoviska ČPS k indikaci léčby Voxzogo u dětí s chondroplazíí zástupci zdravotní 

pojišťovny VZP 

d) Zaslání připomínek k metodickým materiálům klasifikačního systému CZ-DRG pro rok 2023 

 

Výbor vzal na vědomí: 

a) Informaci o probíhající reorganizaci webu ČLS JEP. Kontakty na obou webech (ČPS i ČLS JEP) 

na členy Výboru ČPS budou sjednoceny, a nově bude upravena-omezena i jejich dostupnost.  

b) Nabídku služeb asociačního managementu skupiny Asociační s.r.o. 

 

Výbor diskutoval a odsouhlasil: 

a) Postup pro jednání se zástupci PLDD při připomínkování stávajícího vzdělávacího programu 

oboru pediatrie. Maximálním přijatelným kompromisem je navýšení variabilní části vlastního 

vzdělávacího výcviku na 14 měsíců za podmínek podepsání společného memoranda s OSPDL 

a SPLDD obsahujícího závazek, že: 

- vzdělávací program nebude měněn po dobu minim. 5 let 

- v rámci variabilní části vzdělávacího programu bude zachována povinnost účasti na                

ústavních pohotovostních službách na spádovém dětském oddělení 

- nebudou ze strany PLDD prováděny žádné kroky směřující k opětovnému rozdělení 

vzdělávání v pediatrii 

- bude zahájeno jednání o řešení nedostatku pediatrů na dětských lůžkových  odděleních a 

o účasti PLDD na pohotovostních službách 

- obě odborné společnosti i SPLDD budou postupovat synergicky ku prospěchu pediatrie a 

budou společně pracovat na koncepci oboru 

 

b) Využití jednorázových služeb PR specialisty, pokud bude třeba některá důležitá témata ČPS 

medializovat.  

 

Výbor diskutoval a navrhl: 

a) Zprostředkovat administrativní pomoc primářům dětských oddělení při přijetí lékaře na 

rezidenční místo. 

b) Před vyhlášením výběrového řízení na pořadatele kongresů ČPS (od roku 2023) 

zrevidovat Podmínky výběrového řízení pro uchazeče, a se zástupci PLDD projednat 

formu jejich budoucí spoluúčasti při pořádání.  



c) Požádat o finanční příspěvek na Kongres mladých pediatrických výzkumníků (ESPCR, 

Brno, 17.6.2022) zástupce EAP a EPA 

d) Uspořádat společnou schůzi výborů ČPS a OSPDL k tématu řešení krize v pediatrii 

 

Příští schůze výboru ČPS se uskuteční ve čtvrtek 10.2.2022 od 13:00 v Motole, od 16:00hod. 

následuje schůze Výboru ČPK. 

 

Zapsala: Blanka Albrechtová                                                              Kontrola: členové výboru ČPS 


