Zápis ze zasedání výboru ČPS dne 14. 12. 2017
Přítomni (bez titulů): Zeman, Bronský, Houšťěk, Hoza, Hrdlička, Kuhn, Skálová, Svitálková,
Škvor, Šumník, Houšťková
Omluveni (bez titulů): Lebl, Votava
Výbor schválil:
-

zápis ze zasedání dne 9.11.2017
přijetí nových členů: MUDr. Zuzana Gregorová, MUDr. Eliška Linderová, MUDr.
Kateřina Šťastná, MUDr. Veronika Suchomelová
žádost o prodloužení „Specifického léčebného programu pro podávání přípravku
Peditrace (Fresenius Kabi)
žádost MUDr. Jana Blatného, Ph.D. o vydání odborných doporučení (bez úpravy) pro hemofilii
a Život ohrožující krvácení (ŽOK) u dětí.“

Výbor udělil záštitu:
a)
b)
c)
d)

nad konferencí Festival kazuistik 2018 (20.-22.4.2018, Luhačovice)
nad konferencí 12. Mostecký pediatrický den, 2018
nad konferencí 20. Colours of Sepsis (30.1.-2.2.2018, Ostrava)
nad kongresem pediatrů a dětských sester XXXV. dny praktické a nemocniční
pediatrie (11.-12.5.2018, Olomouc)

Výbor odsouhlasil:
a) návrh SPS, aby zástupcem šéfredaktora časopisu Č-S Pediatrie se stal doc.MUDr.
Milan Kuchta, CSc. z Kliniky detí a dorastu LF UPJŠ a DFN v Košicích
b) výplatu odměny 10 000,-Kč pro prof. MUDr. Hanu Hrstkovou, CSc. za práci vedoucí
redaktorky časopisu ČS Pediatrie
c) výplatu odměny 10 000,-Kč pro paní Marii Binědovou za práci pro časopis ČS
Pediatrie
d) částečnou úhradu cestovních výdajů (5.000,-Kč) pro doc.MUDr. A. Kolského z peněz
pracovní skupiny dětské nefrologie ČPS – podléhá schválení této pracovní skupiny
e) úpravu podpory členovi ČPS při aktivní účasti na odborné konferenci. Nově: 5.000,Kč v ČR a 15. 000 Kč v zahraničí. Věk do 40 let.
Výbor byl informován:
a) prof. Zemanem o současné situaci týkající se vzdělávacího programu v pediatrii
b) doc. Hozou, že LK připravuje novou oborovou komisi pro obor pediatrie
c) doc. Skálovou o přehledu hospodaření ČPS v období 1-9/2017. Pro pracovní skupinu
dětské nefrologie bude vyčleněno 50.000,-Kč (nárok z minulých let) a přes ČLS JEP

uzavřena právní smlouva, která do budoucna umožní mít v rámci ČPS podúčty pro
jednotlivé pracovní skupiny.
d) prof. Šumníkem o výsledku prvního kola poptávkového řízení na výběr agentury pro
pořádání Pediatrických kongresů v letech 2019-2021, na základě analýzy nabídek byl
určenými členy výboru (Skálová, Škvor, Šumník) doporučen postup dvou firem do 2.
kola řízení, konečný výběr agentury bude proveden na lednové schůzi na základě
konkrétních nabídek dodaných do následujícího zasedání výboru.
e) prof. Zemanem o setkání EAP a EPA.
Výbor diskutoval a rozhodl o:
a) zahájení prací na úpravě webových stránek ČPS ve spolupráci s firmou Guarant. ČPS
navrhuje přijmout webmastera z řad členů-lékařů. Schválena jednorázová počáteční
odměna 10.000,-Kč, dále dohoda o činnosti dle potřeby a výkonu.
b) bezplatné nekomerční inzerci pro členy ČPS v Bulletinu a na webu, zpoplatnění
ostatních inzerátů bude ještě upřesněno.
c) pokračování jednání o spolupráci s PR agenturou Erwing (pan Jaroš) při jednorázové
prezentaci ČPS pro českou veřejnost. Téma a částka za kampaň budou upřesněny na
základě další diskuse.
Příští výbor ČPS se sejde ve čtvrtek 11. 1. 2018 ve 13:00 hod. v Motole

Zapsal: Albrechtová, Škvor

Kontrola a doplnění: Zeman a členové výboru

