
 

Zápis ze zasedání výboru ČPS dne 14. 4. 2022 

 

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

Votava, Zeman 

Online (bez titulů): Fingerhutová 

Host: J. Brodský, doc. MUDr. J. Pavlíček, Ph.D. 

 

Výbor schválil: 

a) Zápis z jednání výboru ČPS dne 17. 3. 2022 

b) Přijetí nových členů: MUDr. Kateřina Bruknerová (Sekce dětské nefrologie, Sekce dětské 

gastroenterologie, hepatologie a výživy, Sekce intenzivní péče, Sekce dětské revmatologie, 

Sekce očkování, Sekce dětské hematologie, Sekce dětské endokrinologie, Sekce dětské 

paliativní medicíny, Sekce mladých pediatrů), MUDr. Petra Durániová, MUDr. Vendula 

Karlíčková, MUDr. Veronika Kristková 

c) Proplacení faktury agentury GUARANT za služby poskytnuté v 1. čtvrtletí 2022 

d) Udělení záštity pro Beskydský pediatrický den  

e) Možnost spolupráce s nadací „Zlatá rybka“ při výběru kandidátů z řad vážně nemocných dětí 

f) Zaslání reakce Výboru ČPS na informace ohledně lůžkové péče v ČR uvedené v pořadu ČT dne 

10. 4. 2022 

 

Výbor: 

a) Od prof. J. Lebla vyslechl aktuální zprávu týkající se sběru dat dětských pacientů s PIMS-TS 

v ČR v období 1. 6. 2021- 31. 3. 2022 jich bylo 215. Celkem hlášeno 422 dětí, úmrtí 0. 

b) Byl informován doc. J. Pavlíčkem o kritické situaci lůžkové pediatrie v Moravskoslezském kraji 

po uzavření dětských oddělení 3 nemocnic.  

c) Diskutoval koncepci pediatrické péče v ČR. Dopisem požádá školitele, ať letos přijmou co 

nejvíce zájemců o rezidenční místa v pediatrii a s MZ ČR bude jednat o možnosti navýšení 

dotací na 100%. Leták vyhotovený dr. Š. Fingerhutovou cílící na nábor absolventů lékařských 

fakult pro výběr oboru pediatrie bude zveřejněn na webu ČPS, poslán na studijní oddělení 

fakult, personálním oddělením nemocnic a rozeslán primářům dětských oddělení ČR a 

OSPDL. Výbor ČPS bude nápomocen při propojení zájemce se školitelem. 

d) Rozhodl o spolupráci s PR specialistou J. Brodským při vedení budoucích kampaní ČPS 

e) Poděkoval prof. J. Leblovi za reprezentování ČPS na Tureckém pediatrickém kongresu v Praze. 

f) Na základě podnětu VZP projednal možnost revize odborného stanoviska ČPS ze dne 12. 2. 

2022 ve věci doporučených kritérií pro zahájení terapie preparátem Voxzogo (vosoritide) – 

rozhodnuto o zamítnutí změny, původní stanovisko tedy zůstává v platnosti. 

Výbor vyřeší per rollam: 

a) Uzavření smluv o spolupráci – sponzoringu s firmou Nutricia 

b) Návrhy členů do AK – pediatrie, aprobace 

c) Výběr kandidáta na Brdlíkovu cenu pro rok 2022 



 

Příští zasedání výboru ČPS se koná ve čtvrtek 12. 5. 2022 od 10:00hod. v zasedací místnosti 

dětského oddělení nemocnice Kolín 

 

Zapsala: Albrechtová                                                                                    Kontrola: členové výboru ČPS 

 

 


