
Zápis ze schůze výboru České pediatrické společnosti ČLS JEP ze dne 21.února 2008. 
Přítomni::Biolek, Gut, Honomichlová, Hoza, Hrdlička, Hrstková, Janda, Miláček, Němec, Pešák,  Pozler, Slaný, 

Smrčka, Souček, Wiedermann. Host: B.Procházka 

1.Kongres České pediatrické společnosti – Jihlava 2008: 

      Prof.Hrstková a pan Procházka z pořádající agentury referovali o přípravách kongresu ČPS v Jihlavě. 

-smlouva mezi organizátory a ČLS je předána k podpisu. Je otevřena  webová stránka kongresu: 

www.pediatrie2008.cz, formují se programové bloky, zahajují se jednáni se sponzory a vystavovateli 

-hlavní těžiště organizace odborného programu je v rukách koordinátorů. Ti jsou osloveni a jejich úkolem nyní je 

iniciovat  přípravu příspěvků do jednotlivých sekcí 

2.Calibrum junior- firmy Zentiva: výbor schválil, aby firma při propagaci výrobku Calibrum junior 

(multivitamin s minerály pro děti) mohla použít  doporučení  České pediatrické společností. 

3.Skríning v pediatrii: členové výboru ČPS posoudili dodanou doplněnou  dokumentaci zaslanou  doc. MUDr. 

Felixem Votavou, PhD za řešitelský kolektiv pilotní studie celoplošného novorozeneckého skríningu  cystické 

fibrózy. Výbor České pediatrická společnosti  se kladně vyjádřil k problému zavedení skríningu cystické 

fibrosy v novorozeneckém věku a jeho zavedení doporučuje. Podporuje  další  jednání  na  MZd. 
4.Členové výboru se vyjádřili k dopisu Petry Sovové- Hnutí za aktivní mateřství. V dopise je rozvedena 

problematika dětí narozených v režimu ambulantního porodu nebo porodů doma na přáni matky. Podle tohoto 

dopisu  pediatři odmítají převzít tyto děti do péče. Na základě informací z jednotlivých regionů a od výboru 

Odborné společnosti praktických dětských lékařů přijal výbor následující závěry: 

a) Výbor ČPS ve shodě se stanovisky dalších odborných společností publikovanými v oficiálních zdrojích 

nesouhlasí s rozšiřováním porodů doma nebo ambulantními porody. Tento nesouhlas zdůvodňujeme  riziky, 

kterým tento způsob porodu  vystavuje jak novorozence tak jeho matku. V současné době je k dispozici řada 

kasuistik, na kterých tato rizika  lze demonstrovat.b) Výbor ČPS nemůže souhlasit s tím, aby novorozence 

bezprostředně po porodu nevyšetřil neonatolog nebo dětský lékař s příslušnou erudicí tak, jako je tomu při 

porodu v ústavu. I děti narozené při překotném porodu mimo ústav jsou bezprostředně převážené do ústavní 

péče, kde je přítomen neonatolog nebo kvalifikovaný pediatr. Při problémech s adaptací novorozence hraje tento 

lékař klíčovou roli. c) Výbor ČPS trvá na tom, že i při ambulantní porodu nebo porodu doma  na přání rodičky 

má být kvalifikovaný pediatr s příslušným vybavením. Přítomnost tohoto lékaře u porodu je podmíněna 

domluvou a souhlasem mezi matkou a příslušným lékařem. K účasti u tohoto porodu nelze lékaře nutit, ani jej k 

tomu zavazovat jinou formou (např. smlouvy s pojišťovnou). d) Výbor ČPS nevydal žádné stanovisko ve věci 

přijímání novorozenců porozených doma nebo ambulantně do registrace PLDD, není to v jeho kompetenci. e) 

Výbor ČPS přijal usnesení, že rozhodující stanovisko pro problém registrace těchto novorozenců je plně v 

kompetenci OSPDL a toto stanovisko bude  podporovat. f) Výbor ČPS bude iniciovat jednání o novelizaci 

vyhlášek, které určují postupy při předčasných propuštěních novorozenců z novorozeneckého oddělení (bez 

provedeného screeningu, bez očkování a dalších opatření) ve spolupráci s příslušnými odbornými společnostmi  

zejména OSPDL a Neonatologickou společností) 

5. Dětský stacionář: výbor ČPS byl vyzván MZ ČR a zástupcem oborových  pojišťoven k vypracování návrhu na 

zřízení Pediatrického stacionáře jako formu možné náhrady za zrušené dětské oddělení. Výbor se bude zabývat 

tímto problémem na příštím zasedání. Rámcově jde o ambulantně-lůžkovou péči, která bude v provozu během 

dne, ne ve 24 hod režimu, bude řešit jednak diferenciálně diagnostické problémy nevyžadující soustavný pobyt 

na lůžku, jednak zajišťovat některé ambulantní léčebné výkony ( aplikace infuzních léků apod.). Toto zařízení 

nenahrazuje LSPP ani působení specializované pediatrické ambulantní péče.  

Náměty na indikace pobytů, rozsah výkonů, personální, přístrojové a technické vybavení připraví členové 

výboru do 5.března 2008. Výbor ČPS vítá náměty i celé pediatrické obce. 

6.Problematika prediktivní genetiky: v Česko-slovenské pediatrii vyjde Editorial, který se bude zabývat 

otázkami Prediktivní genetiky. Všichni souhlasí s tím, aby pod článek byla dána věta : „Výbor České pediatrické 

společnosti podporuje uvedené názory.“ 7. Pozler požádal výbor o schválení rozšíření redakční rady časopisu 

Česko-slovenská pediatrie o další 3 členy: Doc. MUDr. Hana Houšťková CSc., prof. MUDr. Jan Lebl, CSc. 

MUDr. Zdeněk Slavík.  Výbor ČPS s rozšířením souhlasí. 

8. Dohoda mezi ČLS JEP a ČPS JEP pro vydávání časopisu Česko-slovenská pediatrie:pro nejasnosti uvedené 

ve smlouvě podepsání neschváleno, problematika odložena. 9. Honomichlová podala informaci o hospodaření 

ČPS. 10.Dispenzární péče: nejasnosti kolem dispenzární péče v pediatrii vedly k dotazu na výklad náplně 

dispenzární péče- dispenzárního vyšetření, který byl písemně položen MZ ČR. Odpověď MZd zní: dispenzární 

prohlídka je zařazena ve vyhlášce do stejné skupiny jako je např. cílené vyšetření. Podle názoru Výboru ČPS je 

označení dispenzární péče a seznam jednotlivých onemocnění, které mohou být v dispenzární péči zcela nejasné 

a nedostatečné. Výbor ČPS podá návrh na zařazení problematiky dispenzární péče do jednání Komise MZd pro 

péči o dítě a dorost. 11.Cena prezidia České lékařské společnosti za publikace 2007.Janda připraví výzvu na 

Cenu prezidia i ČPS do Bulletinu. 

13.Volby: výboru ČPS končí v roce 2008 funkční období. Postupně budou připraveny volby do výboru 

společnosti. ČLS nabídla možnost elektronické volby on-line. Požadavkem je, aby všichni členové měli funkční 

http://www.pediatrie2008.cz/


e-mailové adresy. Výbor pediatrické společnosti požádá ČLS, aby sama zajistila e-mailové adresy všech členů a 

na základě této skutečnosti zvážíme možno on-line voleb. V současné době se budou volby konat opět 

korespondenčně. Volební komise bude zvolena na příští schůzi. 

14. Dopis prof. MUDr. Zemana DrSc.: Prof. Zeman požádal výbor o vyjádření k návrhu zrušení plateb za 

hospitalizaci těžce nezralých novorozenců  a za hospitalizaci  dítěte s neléčitelnou dědičnou metabolickou 

poruchou, pro kterou dítě zemře. Výbor ČPS v současné době preferuje výjimky z plateb spíše z důvodů 

sociálních než  diagnózy nebo délky pobytu v nemocnici. Námět prof. Zemana bude předán spolu s dalšími, 

které očekáváme nebo které výbor připraví až k vyhodnocení dopadů plateb ministerstvem zdravotnictví, které 

má být v polovině roku 2008.  15.Výbor se zabýval dotazem MUDr. Pajerka na  problém   podávání léků 

(přinesených z domova) dětem při hospitalizaci samotnými rodiči. Dle vyjádření právníka ČLK, že pokud rodič 

trvá na tom, že bude léky podávat sám, přebírá veškerou odpovědnost za  rizika spojena s touto formou 

farmakoterapie hospitalizovaného dítěte. Podle vyjádření jiných právníků  v případě pochybení rodiče jsou 

možné i jiné výklady problému. Výbor ČPS požádá o vyjádření prezidium ČLS JEP. 

16.Janda zhodnotil některé činnosti výboru a navrhl další možné cesty k zlepšení práce výboru. 

      Zapsal Němec, 22.2.2008, kontrola a souhlas: Hoza 

 


