Zápis ze schůze výboru ČPS ze dne 15. ledna 2009
Schůzi zahájil Doc. MUDr. Jozef Hoza, který referoval o proběhlých korespondenčních volbách ČPS.
Byla nečekaně vysoká účast, volilo více než 800 členů ČPS. Předseda volební komise prof. Starý s dalšími
členy seřadili kandidáty, kteří byli zvoleni dle počtu hlasů následovně: Janda Jan (Praha), Gut Josef (Česká
Lípa), Lebl Jan (Praha), Pozler Oldřich (Hradec Králové), Škvor Jaroslav (Ústí n.L.), Hrstková Hana (Brno),
Biolek Jiří (Most), Zeman Jiří (Praha), Mihál Vladimír (Olomouc), Wiedermann Jaroslav (Olomouc),
Smrčka Vladislav (České Budějovice), Slaný Jaroslav (Ostrava), Ryba Luděk (Ústí n. Orlicí), Mathonová
Jana (Zlín), Hrdlička René (Kolín). Těchto 15 zvolených kolegů se stalo tedy členy výboru, členy revizní
komise se stali Svojsík Milan (Jihlava), Souček Jiří (Karlovy Vary), Lád Václav (Plzeň). V tajné volbě byl
předsedou ČPS zvolen prof. MUDr. Jan Janda, CSc., funkci vědeckého sekretáře bude vykonávat
Doc. MUDr. Oldřich Pozler, CSc., funkci místopředsedů prim. MUDr. Josef Gut a prof. MUDr.
Vladimír Mihál, CSc. (ten je i prezidentem dalšího kongresu ČPS v roce 2010 v Olomouci), pokladníkem
prim. MUDr. Vladislav Smrčka. Předsedou revizní komise je prim. MUDr. Jiří Souček. Volby tradičně
respektovaly účast zástupců všech regionů ČR ve výboru. Zápisy ze schůzí výboru bude provádět prim.
MUDr. Jaroslav Škvor. Do výboru bude kooptována doc. MUDr. Hana Houšťková z pediatrické kliniky
IPVZ, která má za úkol koordinovat problematiku vzdělání v oblasti pediatrie. Užší vedení pověřilo pak
nové členy výboru konkrétními úkoly (Hrstková: www.cpsjep.cz, Lebl: stanoviska ČPS, Ryba: kontakt
s ČLK, Zeman: vzdělávací programy, pediatrické curriculum, Biolek: kontakt s Českou neonatolog.
společností a rezortem MZdČR, Gut, Wiederman a Mathonová – kontakt s rezortem a pojišťovnami, Slaný:
etická komise, Bulletin ČPS, Pozler: pracovní skupiny, redaktor Čsl. pediatrie, Hrdlička: kontakt
s EPA/CESP. V další rozsáhlé diskuzi řešen spor s MZd ohledně koncepce vzdělávání pediatrů, výbor
jednoznačně nesouhlasí se zkrácením pediatrického curricula na 4 roky, trvá na délce popromočního
kmene na 3 roky (také s ohledem na CV pediatrů v okolních zemích a malou pregraduální průpravu v
pediatrii na většině našich lékařských fakult). Příprava na schůzku členů výboru k této problematice na
MZd, předtím jednání s představiteli PLDD a neonatology.
Pozor: Doc. Houšťková informovala o instrukci z MZd, že není třeba akutně žádat o vydání osvědčení z
dětského lékařství držiteli II atestace a specializované atestace , je možno požádat dle potřeby kdykoliv,
nositelé I. atestace musí mít do 31.3. 2009 splněnou praxi k doplnění , žádat také mohou i později.
Výbor nesouhlasí s návrhem ČLK o personálních požadavcích pro lůžková zařízení - odpověď
vypracuje Gut a Ryba. Proběhla diskuse o délce pregraduální přípravy v pediatrii na fakultách- bude
koordinovat prof. Zeman.
Zasedání výboru ČPS budou i nadále probíhat na Klinice dětí a dorostu, Ke Karlovu 2, Praha 2 – zůstává
schéma – každý 3. čtvrtek v měsíci v 9.30 v tradičních prostorech na 3. patře.
Kontakty na výbor ČPS: paní Blanka Albrechtová z kliniky na Karlově zůstává ve funkci
(balbr@lf1.cuni.cz), stejně jako paní Jana Vojtkové na motolské klinice (jana.vojtkova@lfmotol.cuni.cz).
Kontakty na vedení a členy výboru najdete na webové stránce ČPS (www.cpsjep.cz), webmasterem zůstává
MUDr. Jiří Bronský, PhD (jiri.bronsky@lfmotol.cuni.cz )
zapsal
Gut,
kontroloval Janda

