
Zápis ze schůze výboru České pediatrické společnosti ze dne 15. května 2008 
Přítomni- dle prezenční listiny, Host- Dr. Kacetl- nový vedoucí Tiskového a nakladatelského střediska  ČLS 

(TNS) 

1. Kontrola zápisu z dubnové schůze  

     -návrh na formu působení Dětského stacionáře připravený prim.Němcem a doplněný o připomínky bude 

konzultován se zástupci pojišťoven (zajistí Hoza) 

    -v pracovní skupině MZ „Národní strategie prevence násilí na dětech“ bude zastupovat ČPS dr Seifertová 

    - v ostatních bodech zápis schválen 

2. Kongres ČPS 2008.  

    -na schůzce se zástupci kraje Vysočina a města Jihlavy  domluvena jejich účast na kongresu 

    -schválen časový rámec programu kongresu (dopolední plenární přednášky pozvaných řečníků a dále bloky a 

sympozia podle odborností) 

    -schválené témata pro plenární přednášky 

    -organizační výbor zajistí elektronickou formu formuláře pro zasílání abstrakt na www stránce kongresu 

(obratem) 

    -doporučení účastníkům kongresu zajistit si ubytování s předstihem (seznam je na www kongresu) 

3.Vzdělávací program oboru Dětské lékařství-  plánované schůzky s Mgr. Proškovou na MZd pro její 

zaneprázdnění 2x odloženy , proto zatím nebylo možné dojednat změny navržené výborem a zejména definitivní 

„vyvěšení“ platného vzdělávacího programu. Zatím platí to, co je vyvěšeno na webových stránkách MZd. Další 

termín schůzky je 29.května 2008.  

Problém akreditace na „část vzdělávacího programu“ zatím výbor odmítá, v dětském lékařství toto dělení 

v našich podmínkách není možné a ani vhodné. 

4. Časopis Česko-slovenská.pediatrie: schůzky se účastnil dr.Katzetl vedoucí nakladatelského střediska ČLS. 

Seznámil členy výboru s postavením Čs.pediatrie v komplexu vydávaných časopisů- Čs.pediatrie patří mezi 

časopisy s největším nákladem, ekonomicky zatím není časopis ztrátový (na rozdíl od řady jiných vydávaných 

ČLS JEP), připravuje se digitalizace časopisů, problém zařazení do informačních zdrojů  (Medline aj.) se řeší 

(dle názoru členů výboru velmi málo účinně). Inovace „designu“ časopisu. 

5.Hospodaření ČPS- zpráva přijata. 

6.Převozy novorozenců- na základě podnětů z některých regionů výbor diskutoval problémy převozů 

novorozenců indikovaných k hospitalizaci na specializovaných pracovištích (JIRP,kardiocentrum apod.). 

V současné době se tyto převozy řeší často velmi komplikovaně. Situaci v současné době řeší výbor 

Neonatologické společnosti- tam bude zastupovat ČPS Biolek., výbor ČPS bude stanovisko neonatologů 

podporovat. 

7. Volby do výboru ČPS- prof. Starý přijal funkci předsedy volební komise. Volby budou korespondenční, 

systém regionálních zástupců bude ještě diskutován, kandidátní listina se jmény kandidátů a možnosti doplnění 

podle voličů bude připravena na výboru v červnu. 

8. Zpráva o stavu české pediatrie v roce 2008. Vzhledem k nakupení problémů v zajištění péče o dítě v současné 

době v ČR připraví výbor text, který předloží k doplnění OS PLDD a dalším a potom bude usilovat o jednání 

s vedením rezortu zdravotnictví, školství i sociální péče se snahou o lepší perspektivy. Podněty jednotlivých 

členů výboru budou odeslány předsedovi do 10. června. 

9.Problém nedostatku dětských sester. Tento problém ohrožuje již provoz řady dětských oddělení  v ČR. 

Dosavadní návrhy na řešení jsou velmi neúčinné, v současnosti chybí asi 300 kvalifikovaných dětských sester a 

více než 50 pro oddělení pediatrických JIP a JIRP. Transformace vzdělávání je sice perspektivní ale akutní 

potřebu neřeší. Výbor bude pokračovat v komunikaci s rezorty zdravotnictví a školství ve věci řešení vzdělávání 

i postavení dětské sestry v systému zdravotní péče o dítě na všech úrovních . 

10.Různé:   -schválení příspěvků na aktivní účast na kongresech v zahraničí ,    -výzva k přihláškám do soutěže o 

Ceny ČPS a prezidia ČLS, zprávy z IGA ( nové složení komise 05 – pediatrie a genetika)    Praha 22.5.2008, 

schválil - Hoza 

 


