
Zápis ze zasedání výboru ČPS dne 9.6.2022 

 

Přítomni (bez titulů): Bronský, Fingerhutová, Honzík, Hrdlička, Kuhn, Lebl, Souček, Šumník, Votava, 

Zeman 

Omluveni (bez titulů): Jabandžiev, Pospíšilová 

Hosté: doc. MUDr. J. Pavlíček, Ph.D., B. Procházka, p. Vocílka, mgr. A. Foldynová 

Výbor schválil: 

a) zápis ze zasedání výboru ČPS dne 12.5.2022 

b) přijetí nových členů: MUDr. Jana Adámková, MUDr. Tereza Brázdová, MUDr. Michaela 

Ducháčová (Sekce dětské intenzivní péče), MUDr. Natálie Plačková, MUDr. Katarina 

Schlosserová (Sekce dětské gastroenterologie, hepatologie a výživy, Sekce mladých pediatrů), 

MUDr. Hana Skalníková, MUDr. Alžběta Vopařilová 

c) snížení příspěvku z důvodu mateřské či rodičovské dovolené: MUDr. Aneta Ebertová, MUDr. 

Tereza Hotařová, MUDr. Kateřina Hurtová, MUDr. Kristýna Koutenská, MUDr. Jitka Májovská 

d) předložené kandidáty na udělení Diplomu za celoživotní práci pro pediatrii 

 

Výbor byl informován: 

a) panem B. Procházkou o pokračujících přípravách a jednáních se sponzory pro XVI. pediatrický 

kongres. Vzhledem k mimořádně ekonomicky nepříznivé situaci v letošním roce se zvažuje 

redukce v položce nákladů a možnost oslovit sponzory i mimo zdravotnickou oblast. Bude 

oslovena i Slovenská pediatrická společnost k podpoře účasti slovenských pediatrů na akci. 

b) prof. J.  Leblem o plánovaném spuštění nového redakčního e-systému pro časopis Č-S 

pediatrie. (Vkládání rukopisů online a online publikace článků - pro předplatitele hned po 

přhlášení. Termín spuštění systému je červen-červenec 2022. Bude osloveno předsednictvo 

Slovenské pediatrické společnosti s cílem nabídnout ČS pediatrii jako součást členského 

příspěvku na Slovensku. 

c) dr. Š. Fingerhutovou o reakci na rozeslání letáku propagujícího nábor do oboru pediatrie mezi 

mladými studenty – přes sociální sítě,  a leták byl zároveň poslán i na lékařské fakulty v ČR. Ze 

zpětné vazby vyplývá, že o pediatrii jako obor je mezi studenty V. a VI. ročníku velký zájem. 

d) prof. J. Bronským o výsledku jednání na MZ ČR ve věci koncepce pediatrické péče v ČR. 

Zástupce výboru bude dále jednat o stejném finančním ohodnocení výkonů pro nemocnice a 

praktické dětské lékaře při vykazování vyšetření u dětí.  

 

Výbor zvážil a diskutoval: 

a) nabídku na rozšíření služeb společnosti GUARANT. Bude zvážena možnost založení  e-

learningové sekce na webu, která by poskytovala informace lékařům v předatestační 

přípravě, a možnosti zintenzivnění spolupráce se zástupci MZ ČR. 

b) stanovení pevných termínů ČPK na řadu let v předstihu – optimální datum je cca 3. týden 

v září. 

c) nutnost v písemné formě upřesnit se vzdělávacím odborem MZ postavení atestantů 

z pediatrie od roku 2023 v kontextu aktualizovaného vzdělávacího programu. 

 



Příští zasedání výboru ČPS se koná ve čtvrtek 22.9.2022 od 9:30hod. na KPDPM – Karlov. 

 

Zapsala: B. Albrechtová                                                                                     Kontrola: členové  výboru ČPS 


