Zápis ze schůze výboru České pediatrické společnosti ČLS JEP ze dne 17. ledna 2008.
Přítomni: Hoza, Biolek, Bloudíček, Doležel, Gut, Hrstková, Janda, Klíma, Němec, Ryba, Seifertová, Slaný,
Smrčka, Souček, Škvor, Wiedermann. Program:
1. Pediatrický kongres Jihlava 2008 ( Hrstková ). A. Na kongres přislíbily účast společnosti, pracovní
skupiny či sekce: dětská chirurgie, neonatologie, dorostové lékařství, praktičtí lékaři pro děti a dorost,
dětská stomatologie, intenzivní péče, nefrologie, sociální pediatrie, revmatologie, pneumologie,
hematologie a onkologie, etika, psychiatrie, endokrinologie a diabetologie, dermatovenerologie,
gastroenterologie a výživa, antibiotika, sekce sester. B. Byl navržen vědecký výbor kongresu,
organizační výbor, výbor sekce sester. C. Výbor ČPS byl seznámen s návrhem rozpočtu kongresu a
smlouvou o spolupráci mezi ČLS JEP a organizační agenturou kongresu BPP. D. Plánována informační
návštěva reprezentace ČPS u představitelů města Jihlavy. E. Budou brzy otevřeny webové stránky
kongresu s první informací.
2. Hoza informoval výbor ČPS o výběrových řízeních na lůžkovou péči v Pardubickém a Ústeckém
kraji a v Rakovníku.
3. MZd ČR připravuje vyhlášku o personálním a technickém vybavení dětského oddělení. Skupina z
výboru ČPS ( Gut ) vypracovala návrh a ten bude odeslán na MZd. Výbor ČPS se dotáže na účel tohoto
materiálu. Výbor ČPS bude dále sledovat tvorbu této vyhlášky. Hoza připraví představu pro výbor ČPS
o tzv. Stacionáři ( péče v denní době ).
4. Výbor připravil připomínky k návrhu novely metodiky k problematice syndromu CAN.
5. Výbor ČPS vyzývá členy ČPS k větší publikační aktivitě v Čs. Pediatrii.
6. Janda znovu upozornil na webové stránky ČPS ( www.cpsjep.cz ). Jsou to stránky celé naší pediatrické
společnosti a záležitostí všech členů. Je třeba je číst, publikovat v nich, kritizovat i pomáhat rozvíjet,
oznamovat akce, aktuality, stanoviska, stránky musí být „ živé“. Většina pracovních ČPS má už své
stránky zajímavé, s řadou důležitých informací. Je už prakticky hotova informace o české pediatrii,
kterou jsme připravili ve spolupráci s OSPDL, jde o přehled primární i nemocniční péče ve formě
powerpointové prezentace v angličtině. .
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