
Zápis ze zasedání výboru ČPS dne 10.11.2022 

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

Omluveni (bez .tulů): Jabandžiev 

Hosté: online B. Procházka 

Výbor schválil: 

a) zápis ze zasedání výboru dne 13.10.2022 

b) přijeV nových členů: MUDr. Mar.na Dobrovolná, MUDr. Petra Doušová (Sekce očkování, 
Sekce mladých pediatrů), MUDr. Radka Drápalová (Sekce dětské gastroenterologie, 
hepatologie a výživy), MUDr. Mar.na Farolfi (Sekce mladých pediatrů), MUDr. Tereza 
Gregorová (Sekce dětské nefrologie, Sekce dětské gastroenterologie, hepatologie a výživy, 
Sekce dětské IP, Sekce dětské revmatologie, Sekce očkování, Sekce dětské hematologie, Sekce 
dětské endokrinologie, Sekce mladých pediatrů), MUDr. Anna Hnízdilová (Sekce mladých 
pediatrů), MUDr. Eva Jadvidžáková (Sekce dětské hematologie), MUDr. Marie Juříková (Sekce 
mladých pediatrů), MUDr. Pavlína Kaňáková, MUDr. Lesia Kollářová, MUDr. Markéta 
Matoušková (Sekce očkování), MUDr. Sabina Pavlíková (Sekce mladých pediatrů), MUDr.  
Denisa Szabados (Sekce mladých pediatrů), MUDr. Robert Šahó (Sekce mladých pediatrů), 
MUDr. Jana Tomanová, MUDr. Kateřina Varmužová (Sekce mladých pediatrů), MUDr. Tomáš 
Zahrádka 

c) přijeV stávajících členů jen do sekcí: MUDr. Jan David (Sekce mladých pediatrů), MUDr. Hana 
Flögelová (Sekce dětské nefrologie), MUDr. Eva Fürstová (Sekce mladých pediatrů), MUDr. 
Petr Hanák (Sekce mladých pediatrů), MUDr. Jonáš Mareček (Sekce dětské gastroenterologie, 
hepatologie a výživy, Sekce mladých pediatrů), MUDr. Dana Mošnová (Sekce mladých 
pediatrů, Sekce dětské palia.vní péče), MUDr. Marie Rohanová (Sekce dětské nefrologie), 
MUDr. Katarína Schlosserová (Sekce mladých pediatrů), doc. MUDr. Sylva Skálová, Ph.D. 
(Sekce dětské nefrologie), MUDr. Eva Sládková (Sekce dětské nefrologie), MUDr. Lucie 
Stašková (Sekce dětské nefrologie), MUDr. Marián Šenkeřík (Sekce dětské nefrologie), MUDr. 
Lenka Šteflová (Sekce očkování, Sekce mladých pediatrů), prof. MUDr. Zdeněk Šumník, Ph.D. 
(Sekce dětské endokrinologie), doc. MUDr. Jakub Zieg, Ph.D. (Sekce dětské nefrologie), MUDr. 
Simona Zimová (Sekce mladých pediatrů) 

d) snížení členského příspěvku z důvodu mateřské nebo rodičovské dovolené: MUDr. Barbora 
Huclová, MUDr. Radka Jurková, MUDr. Kristýna Polášková 

e) prodloužení smlouvy o spolupráci se společnosV Health Academy na další 3 roky (2023-2025) 

f) vyplacení odměny prezidentovi ČPK doc. MUDr. J. Pavlíčkovi, Ph.D. ve výši 40.000,-Kč a 
následné rozdělení zisku náležejícího pediatrům mezi ČPS (70%) a PLDD (30%) 

g) pozvání pana B. Procházky na zasedání výboru ČPS dne 8.12.2022 

h) termín zasedání programového výboru XVII. pediatrického kongresu – 12.1.2023 od 
16:00hod. (Pediatrická klinika FN Motol) 



Výbor vzal na vědomí: 

a) stanovisko České vakcinologické společnos. k očkování COVID-19 

b) informaci o zániku školních klubů v nemocnicích 

Výbor: 

a) s panem B. Procházkou zhodno.l proběhlý XVI. pediatrický kongres a navrhl pro XVII. 
pediatrický kongres změny. Snaha je získat co nejvíce primářů pro účast na budoucích 
pediatrických kongresech. Zde by se mělo stát tradicí pravidelné setkávání primářů dětských 
oddělení ČR s představiteli výboru ČPS před kongresem (středa odpoledne nebo čtvrtek 
dopoledne). 

b) pro rok  2024 bude p. Procházka požádán o znovuzhodnocení možnos. pořádat ČPK 
v regionech Plzeňska a jižních Čech s cílem vy.povat lokality i mimo krajská města  

c) pro hladký průběh voleb do sekcí ČPS a platné nezpochybnitelné výsledky rozhodl o rozeslání 
volebního řádu ČLS JEP předsedům sekcí ČPS 

d) vzhledem k situaci, kdy se řada členů ČPS hlásí do mnoha sekcí ČPS zároveň, bude na webu 
ČPS zveřejněn text, který upozorní na nutnost ak.vního zapojení do činnos. sekce v případě, 
že o členství v sekci bude žádáno. Zároveň budou předsedové sekcí předem (před schválením 
výborem ČPS) informováni o nově se hlásících členech 

e) diskutoval návrhy nových projektů na spolupráci mezi ČPS a agenturou Guarant, zájem by měl 
o založení nové e-learningové sekce na webu ČPS, pokud budou k dispozici záznamy 
přednášek z ČPK.  O zhotovení audiovizuálních záznamů z pediatrických kongresů by požádal 
agenturu BPP pana B. Procházky  

f) rozhodl o vytvoření kalendáře akcí s možnosV získat záš.tu ČPS. Týká se pediatrické odborné 
veřejnos.. Plán pro rok 2023 bude vyvěšen na webu ČPS a zveřejněn také v bulle.nu. O 
spolupráci při vy.povávání akcí budou požádáni dopisem také primáři dětských oddělení v ČR 

g) schválil plánovaný rozpočet ČPS pro rok 2023. Pro hodnocení rozpočtu z roku 2022 požaduje 
detailnější rozpracování některých položek. ZajisV pokladník MUDr. Š. Fingerhutová ve 
spolupráci s účetní paní M. Menclovou 

h) plánoval odborný program pro seminář a setkání primářů dětských oddělení. Konat se bude 
27.1.2023 ve FN Motol, účastníci budou včas obesláni pozvánkou 

i) byl informován prof. J. Bronským o změnách v dokumentu „Kompetence po kmeni“. Finální 
verze bude rozeslána z MZ ČR ke schválení 

j) nemůže podpořit žádost o udělení statutu centra pro léčbu infan.lních hemangiomů FN 
Bulovka, neboť ČPS daný statut neuděluje a ani v minulos. jej neudělovala. S žádosV na 
ustanovení centra je třeba se obrá.t na jiné odborné uskupení (např. Dermatovenerologickou 
společnost). 

k) na vyžádaný dotaz potvrdil informaci, že věková hranice pro pediatrického pacienta je do 18 
let a 365 dnů 

l) dostal výzvu k posouzení Klinických doporučených postupů (KDP). Pro pediatrii je relevantní 
pouze postup týkající se au.smu. Komentář výboru bude vypracován prof. J. Zemanem. 
Obecně je dle názoru výboru ČPS forma zpracování i rozsah jednotlivých KDP subop.mální. 



Příš< zasedání výboru ČPS se koná ve čtvrtek 8.12.2022 od 13:00hod. na Karlově 

Zapsala: B. Albrechtová                                                                        Kontrola: členové výboru ČPS 


