Zápis výboru ze schůze výboru ČPS ze dne 17. ledna 2013
Přítomni: Janda, Biolek, Gut, Hladík, Houšťková, Hoza, Hrdlička, Hrstková, Huelleová, Kobr, Lebl, Mathonová, Pozler, Slaný, Souček, Svojsík, Škvor, Zeman, omluveni: Mihál, Ryba, Smrčka.
Program:
Volby nového výboru ČPS na rok 2013–1016. Jedno kolo, mandátový způsob: kraje (regiony) zastupuje ve
výboru nebo v revizní komisi vždy ten, kdo získá největší počet hlasů v regionu (14 regionů = 14 členů). Do
celkového počtu 18 je doplní 4 kolegyně/kolegové s největším počtem hlasů bez ohledu k regionu. Z 18 takto
zvolených zástupců 3 členové s nejnižším počtem hlasů vytvoří revizní komisi.
Doc. Hoza se vzdal členství ve výboru, proto za Středočeský kraj postoupil na první místo a byl zvolen druhý
v pořadí podle počtu hlasů prim. Hrdlička. Prim. Mathonová seznámila výbor se svými připomínkami k volbám
(bydliště versus pracoviště). V jejím případě se jednalo o porušení principu, že o zastoupení regionu rozhoduje
adresa pracoviště a nikoliv bydliště. Protože prim. Mathonová získala za Zlínský kraj nejvyšší počet hlasů, bude
tento kraj zastupovat spolu s dr. Huelleovou. Odhlasováno výborem. Ze zvolených 19 (15+4) kolegyň a kolegů
bylo sestaveno pořadí podle počtu hlasů a 3 s nejnižším počtem hlasů vytvořili revizní komisi. Celé vyjádření
prim. Mathonové k volbám je v příloze. Při tajné volbě byl předsedou výboru zvolen doc. O. Pozler a
1. místopředsedou prof. J. Zeman. Volba vědeckého sekretáře a pokladníka byla odložena na další zasedání výboru. Dle předchozího rozhodnutí výboru v minulých letech bude vždy kooptován do výboru ČPS předseda
akreditační komise pro vzdělávací program Dětské lékařství (kooptována Doc. Houšťková) a vedoucí redaktor
Čsl. pediatrie, Složení výboru ČPS a revizní komise je na www.pediatrics.cz v oddíle Volby 2012.
Schůzka u hlavního hygienika a náměstka ministra MUDr. Vladimíra Valenty.. Účastnil se Janda, Neugebauer (PLDD). 20. vydání Zdravotního a očkovacího průkazu vyjde poprvé za dobu své existence v okleštěné
formě bez informativně-edukační části a bez percentilových grafů. Přičemž náš Zdravotní a očkovací průkaz
v kompletní formě byl oceněn mezinárodně v Kodani. Dále se jednalo o očkování proti TBC, sérologických
profilech protilátek proti vybraným infekcím u dětí a dorostu a dále informace o webové stránce Dítě a životní
prostředí.
Domácí a zahraniční pediatrické meetingy 2013.
Kongres Slovenské pediatrické společnosti (X. sjezd SPS 25. – 27. 4. 2013, Bratislava, hotel Saffron, překrývání s tradiční akcí Festival kasuistik Luhačovice (26. – 28. 4. 2013). 6th Europaediatrics – Glasgow, 5. – 8.
6. Nový výbor ČPS rozhodne o tom, zda bude tento kongres v roce 2017 v Praze. European Society for Pediatric Clinical Research (ESPCR) – Hradec Králové, 28. 6. 2013, místní organizátor Dětská klinika Hradec Králové, prof. Milan Bayer, podpora ČPS 50.000 Kč. World Congress on Controversies in Pediatrics (CoPedia)
Prague, Czech Republic, April 24–27, ČPS byla oslovena organizátory akce. Informace Janda.
Web ČPS – www.pediatrics.cz, Sazebník výkonů s bodovými hodnotami – novelizace, ČPS dán čas jen 2
týdny. Biolek, Gut připraví, pošle se e-mail primářům ČR. Návrhy posílat prim. Biolkovi a Gutovi.
Doc. Houšťková informovala výbor ČPS, že úpravy vzdělávacích programů (akreditace pracovišť) vyjdou
ve věstníku MZd. Úkol pro ČPS – dát na web, co platí dnes.
Výhledově je třeba připravit nové curriculum ve spolupráci s praktiky (Hladík, Houšťková, Kobr, Zeman a
další členové akreditační komise). Výzva předsedy všem členům výboru ČPS – odpovídejte včas a průběžně
na e-maily. Zpráva o hospodaření ČPS – Smrčka omluven, bude příště.
Příští jednání výboru ČPS: obvyklé místo, obvyklá doba. 21. 2., 21. 3., 18. 4., 16. 5., 20. 6.
Zapsal: Škvor, kontroloval a doplnil: Pozler

