
Zápis ze zasedání výboru ČPS dne 12. 5. 2022 

 

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

On-line připojeni (bez titulů): Fingerhutová 

Omluveni (bez titulů): Lebl, Souček, Votava 

Hosté: doc. MUDr. Jan Pavlíček, Ph.D., B. Procházka 

Výbor schválil: 

a) zápis z jednání výboru ČPS dne 14. 4. 2022 

b) přijetí nových členů: MUDr. Diana Hrbáčková – Sekce mladých pediatrů, MUDr. Lucie 

Hřivnová, MUDr. Katarína Hroššová 

c) snížení příspěvku z důvodu mateřské dovolené: MUDr. Tereza Pinkasová, MUDr. Kristýna 

Šenderová, MUDr. Eva Vavřiníková 

d) verzi letáku pro studenty a mladé začínající lékaře propagující obor pediatrie a jeho šíření 

přes oddělení fakult, studentskými spolky a vystavením na webu ČPS 

e) podepsání dohody o spolupráci – Zlatý partner – s firmou Sanytol 

Výbor: 

a) byl seznámen panem prezidentem doc. MUDr. J. Pavlíčkem, Ph.D. a pořadatelem panem B. 

Procházkou s pokračujícími jednáními a přípravami ve věci pořádání XVI. pediatrického 

kongresu. Na Brdlíkovu cenu je letos navržen doc. MUDr. Jozef Hoza, CSc. Návrhy na 

kandidáty na Diplom ČPS za celoživotní práci v oblasti léčebně-preventivní péče o děti v ČR je 

možné podávat do 30.6.2022. 

b) byl informován prof. J. Bronským, Ph.D. o výstupech ze schůzky na MZ ČR týkajících se 

koncepce pediatrické péče v ČR a novinek v péči poskytované na UA pointech dětem 

z Ukrajiny. Primáři dětských oddělení v ČR byli obesláni dopisem. O dalších novinkách 

budeme informovat prostřednictvím www stránek a bulletinu.  

c) souhlasil, že v případě potřeby osloví mediálního experta. Finanční odměna týkající se 

jednotlivých kampaní by byla proplácena na základě uzavření Dohody o provedení práce.  

d) jmenoval své zástupce do koordinační Skupiny koncepce dětské paliativní péče. Jsou to: 

MUDr. Lucie Hrdličková, prim. MUDr. René Hrdlička, Ph.D. doc. MUDr. Jan Pavlíček, Ph.D. 

e) rozhodl o uspořádání setkání výboru ČPS s primáři dětských oddělení ČR. Termín setkání je 

plánován na 12.10.2022 odpoledne (před ČPK). Pozvání k účasti obdrží i zástupce MZ ČR. 

V pozvánce pro účastníky budou již zmíněna 3 hlavní témata jednání. Setkání bude 

moderováno externím pracovníkem. Bude zvážena i možnost online připojení. Před setkáním 

je plánováno uspořádání nového sběru dat o nemocniční péči a vzdělávání na lůžkových 

odděleních – prostřednictvím online platformy. 

f) pověřil zástupce výboru v akreditační komisi pediatrie přednesením dotazů na nejbližším 

zasedání, které se týkají praktických aspektů zavedení nové verze vzdělávacího programu 

v pediatrii. 

g) diskutoval došlé přihlášky do výběrového řízení na pořadatele ČPK v letech 2023-2026 a 

vybral agenturu BPP. Zároveň byla diskutována vhodnost stanovení termínů a míst konání 

ČPK s větším předstihem (cca 2-3 roky) – bude řešeno s agenturou. 



h) sestavil a schválil ve spolupráci s prof. MUDr. J. Starým, DrSc. seznam přednášek a seznam 

hostů k příležitosti slavnostního předání Medaile J.E. Purkyně panu prof. MUDr. O. Hrodkovi, 

DrSc. 

i) souhlasí s možností poskytnout a plně financovat www prostor na stránkách 

www.pediatrics.cz i pro jednotlivé sekce ČPS 

j) rozhodl o udělení Ceny mladého pediatra za publikační aktivitu v roce 2021 MUDr. L. 

Plachému.  

k) nominoval prim. MUDr. R. Hrdličku, Ph.D. jako svého zástupce do zasedání předsednictva ČLS 

JEP. 

l) byl informován doc. P. Jabandžievem, Ph.D. o průběhu příprav na kongres ESPCR v Brně. 

m) byl informován doc. P. Jabandžievem, Ph.D. o proběhlém workshopu WHO -  jednalo se o 

vývoji účinných regulačních rámců pro ukončení nevhodného marketingu náhrad mateřského 

mléka a potravin pro kojence a batolata na evropském trhu. 

 

Příští zasedání výboru ČPS se koná ve čtvrtek 9.6.2022 od 13:00hod. na Pediatrické klinice FN 

Motol, od 16:00hod. navazuje zasedání programového výboru ČPK (Zasedání SOR 11:00-13:00hod.) 

 

Zapsala: B. Albrechtová                                                                                 Kontrola: členové výboru ČPS 

http://www.pediatrics.cz/

