Zápis jednání výboru ČPS 8. 6. 2017 na Karlově
Přítomni (bez titulů): Bronský, Houštěk, Hrdlička, Kuhn, Lebl, Skálová, Svitálková, Škvor,
Votava, Zeman, Houšťková
Omluveni (bez titulů): Hoza, Šumník
Hosté: dr Petra Uhlíková,
Výbor ČPS schválil hlasováním:
zápis ze schůze výboru ze dne 4. 5. 2017
že spolupořadateli pediatrického kongresu ČPS 2018 bude i SPLDD a OSPLDD
žádost dr. Hundie Tesfaye,PhD o finanční podporu na aktivní účast na kongresu
poděkování ČPS vedoucí redaktorce Československé pediatrie za úspěšnou práci
přijetí nových členů : MUDr.Nikolaj Denisov (Bělorusko),MUDr. Dana Humplová,MUDr.
Alexandra Kotková, MUDr. Pavla Sadílková, MUDr. Natalia Szitányi, MUDr. Dana Šašková,
MUDr. Anna Táborská,MUDr. Zuzana Vyoralová, MUDr. Martina Dostálová
Výbor projednal
Informaci o hospodaření ČPS v roce 2016 (doc. MUDr. S.Skálová)
návrhy a přípravu doporučených postupů, které by mohly být na webu ČPS – téma se
překládá na zářijové zasedání výboru (prof. Z. Šumník)
s dr.P. Uhlíkovou, předsedkyní společnosti dětských psychiatrů, zkušenosti se screeningem
poruch autistického spektra (PAS) v batolecím věku na pracovištích PLDD. V řadě regionů
ČR jsou možnosti následné diagnostiky u dětí s podezřením na PAS obtížné pro nedostatek
dětských psychiatrů.
stav příprav screeningu poruch sluchu v 5 letech (prim. R. Hrdlička)
benefity členství v ČPS a dopis členům, ke kterým patří (prim. J. Škvor)
možnosti, jak by ČPS mohla přispět k očekávání mladých pediatrů v ČR (prim. L.
Svitálková). Diskutoval se návrh na zřízení české sekce mladých pediatrů po vzoru EURYPA
v rámci EPA. Tuto aktivitu již výbor podpořil na pediatrickém kongresu v Hradci Králové
samostatnou sekcí pro mladé pediatry. Zazněl požadavek na kvalitní postgraduální
vzdělávání, propagaci odborných seminářů na webu ČPS, zveřejňování guide-lines na webu
ČPS, na začlenění informací o e-learningu a „free“ dostupných časopisech do kurzu před
zakončením kmene, propagace zahraničních stáží/praxí
informaci, že probíhá aktualizace členské evidence a e-mailové databáze členů ČPS v rámci
přípravy na elektronickou verzi bulletinu (doc. J. Bronský)
Výbor byl informován
o jednání akreditační komise DL na MZ ČR v červnu 2017 (prof. J. Zeman)
že časopis ČPS je i nadále indexován v SCOPUS
příští schůze výboru ČPS bude 7. září 2017 v Motole
zapsala B.Albrechtová,

kontrolovali

J. Lebl a J. Zeman

