
Zápis ze zasedání výboru ČPS dne 13.10.2022 

Přítomni (bez .tulů): Bronský, Fingerhutová, Honzík, Hrdlička, Jabandžiev, Kuhn, Lebl, Pospíšilová, 
Zeman 

Omluveni (bez .tulů): Souček, Šumník, Votava 

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

Výbor schválil: 

a) zápis ze zasedání výboru ČPS dne 22.9.2022 

b) přijeY nových členů: MUDr. Veronika Holubová (Sekce mladých pediatrů), MUDr. Diana 
Páblová, MUDr. Veronika Pokorná 

c) snížení členského poplatku z důvodu věku: MUDr. Jiří Mlčoch 

d) kandidáty za ČPS – prof. MUDr. D. Pospíšilovou, Ph.D. a prof. MUDr. J. Lebla, CSc. – pro volby 
do výboru ČLS JEP a revizní komise ČLS JEP. 

Výbor byl informován: 

a) doc. MUDr. J. Pavlíčkem, Ph.D. a panem B. Procházkou o ukončení finálních příprav před 
zahájením XVI. pediatrického kongresu.  

b) dr. Š. Fingerhutovou o trvající nedostupnos. některých druhů an.pyre.k pro dě.. Rozdíly 
jsou regionální. MUDr. P. Pokorná, Ph.D. jako zástupce ČPS pro farmakologii nabídla 
spolupráci při včasném získávání informací od SÚKL 

Výbor projednal, navrhuje, rozhodl: 

a) z ekonomických a kapacitních důvodů změnu místa pro konání pediatrického kongresu v roce 
2024. Pan B. Procházka vypracuje podklady pro rámcové porovnání na města Praha – Hradec 
Králové – Olomouc   

b) obeslat předsedy sekcí ČPS s žádosY o kontrolu a doplnění všech členů v jednotlivých sekcích 
s důrazným upozorněním, že volby do výborů sekcí se musejí řídit platnými stanovami ČLS JEP 

c) využít nabídku podpory z Operačního programu zaměstnanost+ a požádat o finanční 
spoluúčast pro setkání mladých pediatrů, které se bude konat v roce 2023 v Brně 

d) stanovit podmínky pro udělení záš.ty ČPS. Garance se bude týkat akcí od roku 2023 a 
pravidla pro získání budou zveřejněna na webu ČPS 

e) setkání primářů dětských oddělení ČR spojit s odborným seminářem Motolské dny. Pozvánky 
budou včas rozeslány e-mailem a přizván k účas. bude též zástupce mladých pediatrů. 
Předběžně je plánováno na leden 2023 

f) odmítnout návrh očkování děY v lékárnách 

g) zaslat dopis ministrovi zdravotnictví prof. MUDr. V. Válkovi, CSc., MBA, a pokud bude MZ ČR 
souhlasit, nabídnout pomocné řešení při současné personální krizi v pediatrii oslovením 
hejtmanů a zdravotních radů se žádosY o poskytnuY dotací na vzdělávání v pediatrii. 



h) pověřit prim. MUDr. R. Hrdličku, Ph.D. vypracováním odpovědi na dopis Sekce dětské 
palia.vní medicíny ČPS týkající se stanoviska k připravovanému dokumentu Národní strategie 
péče o dě. se závažným onemocněním. 

i) bod týkající se nových návrhů spolupráce s agenturou GUARANT přesunout na listopadové 
zasedání 

Příš= zasedání výboru ČPS se koná ve čtvrtek 10.11.2022 od 13:00hod. na Pediatrické klinice FN 
Motol. 

Zapsala: B. Albrechtová                                                                                Kontrola: členové výboru ČPS 


