Program jednání výboru ČPS dne 24. 11. 2016
Přítomni (bez titulů): Zeman, Biolek, Bronský, Houštěk, Houšťková, Hoza, Hrdlička,
H“ulleová, Kuhn, Lebl, Skálová, Souček, Svitálková, Svojsík, Škvor, Šumník, Votava,
Omluveni: H.Hrstková, M.Hladík, L.Ryba, J.Gut, V.Smrčka
I. Výbor ČPS schválil
a) zápis ze schůze výboru ČPS z října 2016
b) přijetí nových členů ČPS dle seznamu:
MUDr. Jana Brázdová, MUDr. Lucie Hronová, MUDr. Sabinba Kaprálová,
MUDr. Vendula Kotková, MUDr. Zuzana Sehnalová, MUDr. Pavel Srnský.
prof. MUDr. Josef Sýkora,PhD, MUDr. Anna Bártová, MUDr. Tereza Dostálová,
MUDr. Zuzana Gromská, MUDr. Ilona Hájková, MUDr. Anna Parízeková
c) snížení členského příspěvku z důvodů mateřské/rodičovské dovolené členů ČPS:
MUDr. Kateřina Königsmarková, MUDr. Barbora Koubková,
MUDr. Veronika Dvořáková
II. výbor ČPS projednal
a) informaci, že Parlament ČR schválil zákon o společném postgraduálním vzdělávání
v pediatrii. Nyní bude tento zákon projednávat Senát ČR.
b) a schválil finanční zprávu a vyúčtování kongresu ČPS v Hradci Králové. Kongresu se
účastnilo 412 lékařů, 148 sester a 36 učitelů základních škol. Kongres byl kladně
hodnocen po odborné i organizační stránce. Také ekonomicky byl kongres úspěšný.
c) předání písemných dokumentů, které se týkají práce výboru ČPS, novému výboru ČPS.
Prim. Smrčka připraví finanční zprávu za rok 2016 pro výbor a Purkyňku (12. 1. 2016).
d) žádost dr. Šárky Fingerhutové, PhD studentky KDDL1.LF UK o finanční příspěvek na
studijní pobyt v National Human Geonome Research Institute v Bethesdě, který by
pomohl uskutečnit dvouměsíční stáž v oblasti diagnostiky autoinflamatorních
onemocnění pomocí NGS. Cíl je zavést diagnostiku a interpretaci i v ČR. Odhlasován
souhlas výboru, částka do 10 000 Kč na podkladě předložených účtů.
e) návrh na nová doporučení pro schvalování finančních podpor zahraničních cest členů
ČPS (připraví prof. Lebl).
f) žádost Společnosti popáleninové medicíny z 22. 9. 2016 o spolupráci při vytváření
nových doporučení pro transfer pacientů s toxickou epidermální nekrolýzou (TEN) do
popáleninových center. Výbor ČPS se domnívá, že překlad dětí s TEN z DO by neměl
být podmíněn výsledkem histopatologické potvrzení dg, protože na řadě dětských
lůžkových oddělení nelze tuto podmínku včas a rychle zajistit. V indikovaných
případech by mělo stačit klinické podezření, ale před překladem dítěte bude vždy
konzultováno popáleninové centrem, včetně snahy poslat i fotodokumentaci (např.
z mobilu).
g) informaci o snaze PLDD o časný záchyt poruch autistického spektra pomocí
screeningu u batolat ve věku 18 měsíců (dle novely vyhlášky o preventivních
prohlídkách u dětí). Zůstává však problém, kdo a kde se bude starat o děti s pozitivním
výsledkem screeningu včetně snahy potvrdit diagnostiku a péči.
h) informaci dr Hülleové o využití rezidenčních míst v oboru PLDD v roce 2016.
Výsledek rozdělení rezidenčních míst v oboru DL v 2016 zjistí doc. Houšťková.
i) informaci dr Hülleové o článku v Journal of Pediatrics 2016 o české pediatrii.
j) a souhlasil, že pracovní skupině dětské nefrologie, která dostala cenu ČPS za
monografii Dětská nefrologie v roce 2015, náleží odměna 30 000 Kč.
k) a souhlasil s proplacením cestovného prof. Jandovi za aktivní účast na kongresu
mladých pediatrů ve Vídni.

l) a souhlasil s finanční odměnou pro členy volební komise a jejich pomocníky za
osmihodinovou práci při počítání volebních lístků a hlasů ve dnech 12. 11. a 13. 11.
2016 na KDDL.
m) a souhlasil s podporu Společnosti pro pojivové tkáně a Ortopedicko-protetické
společnosti ČLS JEP na nominaci prof. J. Hyánka, DrSc. na cenu J. E. Purkyně.
Výhledově chce výbor na toto prestižní ocenění navrhovat i vlastní kandidáty.
III.

IV.

Výbor ČPS projednal výsledky voleb do výboru a revizní komise
Informace o přípravě na volby a o volbách byly včas vyhlášeny na webu ČPS i
v bullettinu. Voleb se zúčastnilo na 500 členů ČPS. Orazítkované volební lístky
rozesílala kancelář ČLS JEP všem členům ČPS, kteří měli zaplacené příspěvky.
Volební komisi se po volbách přihlásili dva členové ČPS, kteří údajně nedostali
volební lístky, ale příčinu chyby se nepodařilo zjistit. Již v průběhu voleb se na
ČPS obrátily dvě členky ČPS. První se ptala na možnost získat náhradní volební lístek,
protože jej ztratila, ale tomu nešlo vyhovět. Druhá kolegyně měla pocit, že dostala
neúplný seznam, ale později se ukázalo, že je vše v pořádku. Volební komise (prim.
Souček, prof. Janda a B. Albrechtová) považuje výsledky voleb za platné.
Výsledky voleb do výboru České pediatrické společnosti - Listopad 2016
9 členů výboru dle počtu získaných hlasů:
189 hlasů kraj Praha
1. Doc. MUDr. Jiří Bronský, PhD
2. Prim. MUDr. René Hrdlička
164
Středočeský
3. Doc. MUDr. Zdeněk Šumník, PhD 146
Praha
4. Doc. MUDr. Sylva Skálová, PhD
124
Východočeský
5. Prim. MUDr. Jaroslav Škvor, CSc.
111
Severočeský
6. Prim. MUDr. Stanislav Houštěk
103
Vysočina
7. Prof. MUDr. Jiří Zeman, DrSc.
99
Praha
8. Prof. MUDr. Jan Lebl, CSc.
93
Praha
9. Prim. MUDr. Lucie Svitálková
92
Zlínský
3 členové revizní komise dle počtu získanýách hlasů
1. MUDr. Kuhn Tomáš
28
Severomoravský
2. Doc. MUDr. Jozef Hoza, CSc.
24
Středočeský
3. MUDr. Ing. Tomáš Votava
23
Západočeský
Náhradníci na členy výboru ČPS (podle získaných hlasů)
MUDr. Ing. Tomáš Votava
87
Západočeský
Prim. MUDr. Josef Gut
83
Liberecký
Prim. MUDr. Daniela Pousková
82
Západočeský
Prim. MUDr. Jiří Biolek
76
Severočeský
Doc. MUDr. Michal Hladík, CSc.
66
Severomoravský
Náhradníci na členy revizní komise ČPS (počet získaných hlasů)
MUDr. Jan Pajerek
22
Severočeský
Prim. MUDr. Luděk Ryba
21
Východočeský
a) V tajném hlasování byl předsedou výboru ČPS zvolen prof. Jiří Zeman, místopředsedou prof. Jan Lebl, tajemníkem prim. Jaroslav Škvor a pokladníkem doc.

Sylva Skálová. Do výboru ČPS byla kooptována doc. Houšťková pro oblast
pregraduálního a postgraduálního vzdělávání v dětském lékařství (bez práva
hlasovat).
IV. Nový výbor ČPS projednal
a) a schválil přípravu kongresu ČPS 2018 v Praze (prezident kongresu prof. J. Lebl,
agentura Guarant International).
b) žádost Švýcarské farmaceutické společnosti Akacie o posouzení chystaného přípravku
ENHYDROL FORTE (ORS) - (Michala Konvalinková, mail konvalinkova@akacia.eu)
s možností jeho podávání od 3 měsíců věku dítěte. Zároveň žádají i o možnosti otištění
loga „Doporučuje ČPS“ Předáno k posouzení Pracovní skupině dětské
gastroenterologie a výživy.
c) žádost společnosti Zdraví bez limitu, s.r.o., o posouzení 3 výrobků s
obsahem kravského kolostra. Výrobky jsou v souladu s legislativou deklarovány pro
užívání dětí od 3 let věku. Společnost by nyní ráda rozšířila možnost použití těchto
produktů i o pediatrickou indikaci - pro mladší děti od 6 měsíců (případně od 1 roku).
RNDr. Lubomír Meravý, CSc. (mail lubomir.meravy@tiscali.cz). Předáno k posouzení
Pracovní skupině dětské gastroenterologie a výživy.
d) informaci o připravovaném zasedání EAP dne 2-3. 12. 2016 v Bruselu.
e) členství ČPS v mezinárodních organizacích. Výbor ČPS považuje za významné
členství v EAP (European Academy of Paediatrics) a EPA/UNEPSA (European
Paediatric Association). Výbor zvažoval i možnost účasti v IPA (International
Paediatric Association), ale tuto účast zatím neschválil.
f) výbor ČPS přijal záštitu nad 11. Mosteckým pediatrickým dnem dne 7. 12. 2016
(garant prim. MUDr. Jiří Biolek).
g) návrh na pořádání pravidelných odborných kurzů pro primáře dětských oddělení.
h) postup při posuzování komerčních preparátů, podmínkou zahájení projednávání těchto
žádostí v jednotlivých pracovních skupinách ČPS JEP je doklad o zaplacení částky
5000 Kč na účet společnosti.

Příští schůze výboru bude 12. ledna 2017 v 9,30 na KDDL, to je 2. čtvrtek v měsíci
(změna). Prosincová schůze výboru ČPS odpadá.
Zapsal:

Škvor, Hrdlička

Kontroloval, doplnil: Zeman, členové výboru

