
Zápis ze zasedání výboru ČPS dne 17. 3. 2022 

 

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

Votava, Zeman 

Online (bez titulů): Kuhn, Procházka 

Omluveni (bez titulů): Souček, Pavlíček 

 

Výbor schválil: 

a) Zápis z jednání výboru ČPS ze dne 10. 2. 2022 

b) Přijetí nových členů: MUDr. Taťána Chylčenko (Sekce mladých pediatrů), Mgr. Lenka 

Kohoutková (Sekce dětské paliativní medicíny), MUDr. Vilém Navrátil, MUDr. Karolina 

Plchová, MUDr. Zdeněk Přivřel (Sekce dětské IP, Sekce dětské paliativní medicíny, Sekce 

mladých pediatrů), MUDr. Eva Slouková (Sekce dětské IP, Sekce dětské paliativní medicíny), 

MUDr. Lenka Tománková, MUDr. Jana Váchalová (Sekce očkování), MUDr. Hana Vůjtková 

(Sekce očkování, Sekce mladých pediatrů) 

c) Snížení příspěvku z důvodu mateřské dovolené: MUDr. Daniela Rittichová 

d) Informování předsedů Sekcí ČPS o přijetí nových členů  

e) Účast zástupce výboru prof. MUDr. J. Lebla, CSc. na zahajovacím ceremoniálu Tureckého 

pediatrického kongresu (Praha, 2022) a vyvěšení informace o tomto kongresu na www 

stránkách společnosti. 

f) Udělení záštity pro kurz ESPERO. Možnost zřízení subkonta pro Sekci dětské paliativní 

medicíny pod účtem ČPS je v jednání.  

g) Oslovení lékařských fakult s žádostí o spolupráci při propagaci rezidentského programu 

pediatrie na půdě fakult.  

 

Výbor: 

a) Byl informován panem B. Procházkou o spuštění webových stránek XVI. PK. (Ostrava, 13.-

15.10.2022). Přípravy pokračují standardně. Oslovením partnerské SPS požádá výbor ČPS o 

intenzivní propagaci kongresu na Slovensku. 

b) Diskutoval a schválil termín XVII. PK = 13.9.-16.9.2023.  

c) Zhlédl prezentaci dr. Š. Fingerhutové – detailní účetnictví a porovnání hospodářského 

výsledku PK v letech 2018, 2019 a 2021.  

d) Vyslovil souhlas s rozeslání požadavku cestou ČPS na všechny primariáty na aktualizaci dat o 

pacientech s PIMS k 31. 3. 2022. TS.  

e) Stanovil termín pro podávání návrhů na ocenění (Brdlíkova cena, Diplomy…) na 13.4.2022 

f) Připomínkoval materiál k UA pointům a obratem předal na MZ ČR. 

g) V rámci spolupráce s KOR a SOR bude připomínkovat atestační a kmenové otázky – verze od 

1.1.2023 – pro vzdělávací systém v pediatrii. 

 

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

a) Partnerství – sponzorská nabídka společností Johnson, Ontex a Nutricia 



b) PIMS-TS – doporučený postup 

c) Výběrové řízení na pořadatele ČPK (od roku 2023) 

 

Příští zasedání výboru se koná ve čtvrtek 14.4.2022 od 13:00hod. na Pediatrické klinice FN Motol. Od 

16:00hod. následuje zasedání programového výboru ČPK. 

 

Zapsala: Albrechtová                                                                             Kontrola: členové výboru ČPS 

 

 


