
Zápis ze zasedání výboru ČPS dne 22.9.2022 

 

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

Šumník, Votava, Zeman 

Online (bez titulu): Pospíšilová 

Hosté: doc. MUDr. J. Pavlíček, Ph.D., doc. MUDr. S. Skálová, Ph.D., MUDr. H. Cabrnochová, B. 

Procházka 

Výbor schválil: 

a) zápis ze zasedání výboru ČPS dne 9.6.2022 

b) přijetí nových členů: MUDr. Jitka Bolchová, MUDr. Pavel Černovický (Sekce mladých 

pediatrů), MUDr. Anna Doležalová (Sekce mladých pediatrů), MUDr. Pavla Gogelová (Sekce 

dětské endokrinologie), MUDr. Vojtěch Legerský (Sekce dětské IP), MUDr. Veronika Písková, 

MUDr. Veronika Řezníčková (Sekce dětské nefrologie, Sekce dětské gastroenterologie, 

hepatologie a výživy, Sekce očkování, Sekce mladých pediatrů), MUDr. Adéla Staníková 

(Sekce mladých pediatrů), MUDr. Mgr. Eva Šustrová (Sekce mladých pediatrů), MUDr. Jan 

Valenta (Sekce dětské gastroenterologie, hepatologie a výživy, Sekce dětské paliativní 

medicíny, Sekce očkování, Sekce mladých pediatrů), MUDr. Marek Vebr (Sekce dětské 

gastroenterologie, hepatologie a výživy), MUDr. Jana Žitná 

c) přijetí stávajících členů do sekcí: MUDr. Kateřina Barčíková (Sekce dětské paliativní medicíny), 

MUDr. Jana Foglová (Sekce dětské nefrologie, Sekce očkování, Sekce dětské 

gastroenterologie, hepatologie a výživy), MUDr. Jan Ohem, Ph.D. (Sekce dětské IP), MUDr. 

Tomáš Zaoral, Ph.D. (Sekce dětské IP) 

d) snížení členského příspěvku z důvodu mateřské či rodičovské dovolené: MUDr. Zuzana 

Fabešová, MUDr. Jana Herůfková, MUDr. Barbora Jasná, MUDr. Martina Jobová, MUDr. 

Cecilia Kolářová, MUDr. Veronika Povrazníková, MUDr. Natálie Prifti, MUDr. Martina 

Staňková, MUDr. Vlasta Sudolská 

e) termíny zasedání Výboru pro období listopad 2022-červen 2023. Jedná se o dny: 10.11., 

8.12., 12.1., 9.2., 9.3., 13.4., 11.5., 8.6.) 

f) plán termínů a míst setkání pro pediatrické kongresy v letech 2023-2025. Bude se konat: 13.-

16.9.2023 v Brně, 19.-21.9.2024 v Plzni, 17.-20.9.2025 v Olomouci nebo v Hradci Králové – o 

místech pro rok 2024 a 2025 bude teprve rozhodnuto dle místních kapacit. 

 

Výbor byl informován: 

a) panem B. Procházkou o finálních přípravách na XVI. pediatrický kongres a zhodnocení 

ekonomické situace. Předběžná rozvaha vykazuje vyrovnaný rozpočet. Od roku 2023 se 

zvažuje změna podmínek u firemních sdělení. 

b) doc. MUDr. J. Pavlíčkem, Ph.D. – prezidentem XVI. pediatrického kongresu o zajištění akce po 

odborné stránce. Vše pokračuje dle plánu. 

c) prof. MUDr. J. Leblem, CSc. o výsledku observační studie PIMS-TS. Výsledky již byly 

zveřejněny v European Journal of Pediatrics a v Journal of Pediatrics and Child Health a 

souhrnný článek se spoluautorstvím přispívajících pracovišť vyjde také v listopadovém čísle 

časopisu Česko-Slovenská Pediatrie. Prof. MUDr. J. Lebl, CSc. zároveň představil plánovaný 



obsah budoucích čísel Česko-Slovenské Pediatrie, kde budou dále publikovány i Kapitoly 

k atestaci z pediatrie. 

d) prof. MUDr. J. Bronským, Ph.D. o zaslání připomínek ke kompetencím po kmeni na příslušný 

odbor MZ ČR. 

e) prim. MUDr. R. Hrdličkovu, Ph.D. o novinkách ze zasedání předsednictva ČLS JEP a změnách 

ve volebním řádu do předsednictva ČLS JEP. 

f) prof. MUDr. J. Zemanem, DrSc. a prim. MUDr. R. Hrdličkou o novinkách v bodovém 

ohodnocení pediatrických ambulantních výkonů. Podněty na změny je možné podávat na 

ÚZIS 1x ročně. 

g) MUDr. Š. Fingerhutovou o nedostupnosti antipyretik pro děti v některých regionech. MUDr. 

P. Pokorná, Ph.D. bude požádána o zmapování situace a předání informace do bulletinu a na 

web. 

 

Výbor diskutoval a: 

a) rozhodl o přesunu setkání výboru ČPS a primářů dětských oddělení se zástupcem MZ ČR 

z plánovaného data 12.10.2022 v Ostravě na pozdější termín do začátku roku 2023. Den i 

místo setkání budou včas zveřejněny. 

b) bude podporovat zřizování středisek UA point při nemocnicích s následnou možností 

transformace na ambulance PLDD. Podrobná výzva bude zveřejněna v bulletinu ČPS. 

c) doplní pravidla pro poskytování záštity ČPS – týkat se bude odborných pediatrických akcí, 

které se uskuteční od roku 2023. Informace bude dána na web ČPS. 

d) ve spolupráci s doc. MUDr. S. Skálovou, Ph.D. vytvoří pro primáře dětských oddělení tzv. 

„kuchařku“ pravidel týkající se atestace v pediatrii. Bude zaslána na MZ ČR ke schválení a 

následně zveřejněna na webu a v bulletinu ČPS. 

e) v rámci probíhající renominace jmenuje svého zástupce do komise EPS-NIKO. Zároveň bude 

znovu zaslán dotaz na náš požadavek z 7/2022 o zřízení zástupce ČPS v komisi NIKO. Pokud 

bude tato pozice zřízena, bude vybrán další kandidát za ČPS. 

f) požádá dr. L. Hrdličkovou (předsedkyni Sekce dětské paliativní medicíny ČPS) o podání 

informace o současném stavu návrhu koncepce paliativní péče, reps. „Nár. strategie péče o 

vážně nemocné děti“. Paní doktorka bude pozvána na zasedání výboru dne 10.11.2022. 

g) vyzve primáře dětských oddělení k poskytnutí zpětné vazby při obsazování rezidenčních míst 

od MZ ČR. O informace o obsazenosti RM bude požádán i zástupce MZ. 

h) navrhl zvát v rámci možností na schůze nově zvoleného zástupce za obor pediatrie v IPVZ 

doc. MUDr. J. Blatného, Ph.D. 

 

Zapsala: B. Albrechtová                                                                               Kontrola: členové výboru ČPS 


