
Zápis ze schůze výboru České pediatrické společnosti dne 17. 4. 2008. 
Přítomni: Hoza, Biolek, Bloudíček, Doležel, Gut, Honomichlová,  Hrdlička, Hrstková, Janda, Mihál, Miláček, 

Němec, Pozler, Seifertová, Škvor.  

Host: Houšková ( IPVZ).  Program: 

1. Pediatrický kongres 2008: Hrstková seznámila výbor se stavem příprav. Rozeslány pozvánky, 

osloveni koordinátoři sekcí, na květen plánována schůzka koordinátorů sekcí po skončení schůze 

výboru ČPS, navržen rámcový program. 21.4.2008 bude schůzka reprezentace kongresu s primátorem 

Jihlavy na krajském úřadě.  

2. Němec seznámil výbor ČPS s návrhem denního stacionáře. Jsou dvě varianty: A. Stacionář na 

stávajících dětských lůžkových zařízeních. B. Stacionář na poliklinikách v místech, kde bylo dětské 

lůžkové zařízení zrušeno. Návrh je zatím ve fázi úvah a jednání se zdravotními pojišťovnami a MZd 

ČR. Jsou pracoviště v ČR, kde stacionář již funguje. Návrh, který výbor ČPS vypracovává, bude předán 

ústředí VZP.  

3. S definitivní verzí vzdělávacího programu v dětském lékařství seznámila výbor ČPS doc. Houšková 

(IPVZ). Celý text byl výborem diskutován a opraven či doplněn s přihlédnutím k požadavkům MZd na 

text.  Zatím platí stále verze, která je uvedena na www.mzd.cz . Kdy bude platit nová verze 

vzdělávacího programu v dětském lékařství zatím není známo.  

4. Výbor byl seznámen (Biolek, Hrdlička ) s výsledky jednání o oboru „ dětská sestra „. Opakovaně 

výbor ČPS upozorňuje na kritický nedostatek dětských sester v praxi v celé ČR. Souhrnem možno 

konstatovat, že řešení této situace je teprve v začátcích. Výbor ČPS navrhne texty dopisů, které budou 

dodány ministerstvu zdravotnictví, školství, děkanům lékařských fakult a zdravotním pojišťovnám 

s cílem napravit nedostatky ve vzdělávání dětských sester nebo všeobecných sester se zaměřením na 

pediatrii (Hoza, Biolek, Hrdlička, Mihál).  

5. Výbor ČPS vytvoří pracovní skupinu, která bude mít za úkol vyjednání lepších úhrad ošetřujících dnů 

včetně JIRP zdravotními pojišťovnami.  

6. Výbor ČPS souhlasil s návrhy konzultantů pro SÚKL. 

7. Výbor ČPS projednal výzvu pracovní skupiny „Národní strategie prevence násilí na dětech„ a bude 

se tímto dále zabývat.   

    Zápis: J Škvor                                                    Kontrola a souhlas: J Hoza 

http://www.mzd.cz/

