Zápis ze zasedání výboru ČPS dne 11.10.2018

Přítomni (bez titulů): Bronský, Houštěk, Houšťková, Hoza, Kuhn, Lebl, Svitálková, Škvor, Votava,
Zeman
Omluveni (bez titulů): Hrdlička, Skálová, Šumník
Výbor schválil:
a) zápis ze zasedání dne 13.9.2018
b) přijetí nových členů: MUDr. MUDr. Kateřina Bouchalová, Ph.D., MUDr. Natáli Cabáková,
MUDr. Tereza Pinkasová
c) záštitu pro „Festival kazuistík z pediatrie 2019“ (22.-23.3.2019, Žilina, SR)
d) podporu žádosti o paliativní péči (po připomínkování)
Výbor kladně zhodnotil 13. Kongres českých pediatrů a sester. Časopis Česko-Slovenská pediatrie
uveřejní projev nositele Brdlíkovy ceny prof.MUDr. Vladimíra MIhála, CSc. a jmenný seznam lékařů
oceněných Diplomem za celoživotní přínos pediatrii. Pořádající Agentuře GUARANT bude zasláno
písemné poděkování za spolupráci.
Výbor diskutoval přípravu na XIV. Kongres českých pediatrů a sester (26.-28.9.2019, Olomouc) – do
budoucna změna názvu na „XIV. Pediatrický kongres s mezinárodní účastí“, a připomínkoval
prezentaci organizační agentury BPP, která je pořadatelem. Prezidentka kongresu prof.MUDr.
Dagmar Pospíšilová, Ph.D. bude v úzké spolupráci se členy výboru ČPS, ti budou zároveň i
v organizačním výboru (prezidiu) kongresu. Zvažuje se též možnost návaznosti Mezioborového
semináře, v této záležitosti budou osloveni zástupci SPLDD a OSPDL.
Výbor byl informován o:
1) výsledcích schůzky s panem ministrem zdravotnictví mgr. et mgr. Adamem Vojtěchem, MHA
týkající se náplně postgraduálního vzdělávání. Peníze na rezidenční místa, které nebyly vyčerpány, se
nevrátí do systému, ale bude možné o ně požádat v dalším vypsaném řízení.
2) činnosti Národního screeningového centra. Zpráva bude zveřejněna na webu ČPS.
Výbor nominoval kandidáta za ČPS - prof.MUDr. Jaroslava Štěrbu, Ph.D. a jmenoval 4 delegáty –
prof.MUDr. Jiřího Zemana, DrSc., doc.MUDr. Jozefa Hozu, CSc., doc.MUDr. Hanu Houšťkovou, CSc.,
ing.MUDr. Tomáše Votavu, Ph.D. pro volby do předsednictva ČLS JEP. Volby se uskuteční 22.1.2019.
Výbor rozhodl o pokračovaní v jednání se zástupci firmy Nutricia, které se týká prodloužení smlouvy o
reklamě na webu ČPS.
Příští zasedání výboru ČPS se uskuteční 8.11.2018 v 9:30hod. na Karlově.

Zapsala: Albrechtová

Kontrola: Zeman, Lebl, všichni

