
Zápis ze zasedání výboru ČPS dne 10.2.2022 

 

Přítomni (bez titulů): Honzík, Hrdlička, Jabandžiev, Kuhn, Lebl, Pospíšilová, Souček, Šumník, Votava, 

Zeman 

Online (bez titulů): Fingerhutová 

Omluveni (bez titulů): Bronský 

Hosté: doc. MUDr. J. Pavlíček, Ph.D., doc. MUDr. S. Skálová, Ph.D., MUDr. L. Hrdličková 

 

Výbor schválil: 

a) Zápis z jednání výboru ČPS ze dne 13.1.2022 

b) Přijetí nových členů: MUDr. Kristýna Brňáčková, MUDr. Michaela Jurásková, MUDr. Kateřina 

Kabíčková (Sekce mladých pediatrů), MUDr. Renata Škrdlová, MUDr. Nikoleta Števulová 

c) Snížení příspěvku z důvodu mateřské dovolené: MUDr. Lucie Piskořová 

d) Stanovisko výborů ČPS a ČDS ČLS JEP ke „Společnému sdělení MŠMT a MZČR k zajištění 

zdravotních služeb ve školách a školských zařízeních“ ze dne 21.12.2021 

 

Výbor byl seznámen: 

a) Prof. Lebl představil ediční plán časopisu Č-S pediatrie pro letošní rok. V časopise budou nově 

vycházet Kapitoly k atestaci z pediatrie.  

b) V rámci koncepce paliativní péče představila Dr. Lucie Hrdličková dva klíčové cíle Sekce DPM 

– rozvoj dětské paliativní péče v regionech a nabídku kurzu komunikace pro pediatry.  

c) Doc. Skálová přednesla zprávu ze společného jednání KOR s předsedy SORu. Termíny zkoušek 

po kmeni a atestací pro rok 2022 byly schváleny a zveřejněny. Nové atestační otázky byly 

schváleny a budou zveřejněny na webu MZČR. Vypsané kurzy specializačního vzdělávání by 

bylo možné inzerovat také na webových stránkách ČPS. 

d) Doc. Pavlíček podal zprávu o pokračující činnosti v přípravě na XVI. pediatrický kongres. Do 

28.2.2022 se podávají návrhy na témata a řečníky pro plenární přednášky, sympozia a meet 

the expert – e-mailem doc. Pavlíčkovi. 

e) S vyhlášením soutěže o Cenu mladého pediatra za nejlepší publikaci z roku 2021, termín pro 

zaslání publikací je 30.4.2022. Informace bude vyvěšena na webu a zveřejněna v bulletinu. 

Podmínky soutěže zůstávají beze změny. 

f) Prof. Šumníkem o updatu doporučeného postupu motolské Pediatrické kliniky pro 

diagnostiku a terapii PIMS, materiál je do 16.2.2022 otevřen k připomínkám ze strany členů 

výboru, po schválení bude zveřejněn na webu a v Bulletinu jako nový Doporučený postup 

ČPS. 

 

Výbor diskutoval a rozhodl: 

a) O vyhlášení Poptávkového řízení na dodavatele služeb pro organizační zajištění Pediatrického 

kongresu pro roky 2023-2026. Termín přihlášek je do 30.4.2022.  

 



 

Body přesouvající se na příští zasedání Výboru (popř. k řešení per rollam): 

a) Partnerství – sponzorská nabídka společnosti Johnson 

b) Ekonomická závěrka ČPS za rok 2021 

c) Ekonomická bilance ČPK v letech 2019-2021 

 

Příští zasedání výboru se koná ve čtvrtek 17.3.2022 od 13:00hod. na Karlově, od 16:00hod. následuje 

výbor Pediatrického kongresu 2022. 

 

Zapsala: Albrechtová                                                                                 Kontrola: členové výboru ČPS 

 

 

 


