
Zápis z schůze výboru ČPS 16. 10. 2008 
Přítomni: Hoza, Biolek, Honomichlová, Hrdlička, Janda, Klíma, Miláček, Pozler, Smrčka, Souček, Škvor. 

Host: Svojsík ( Jihlava ), Vobruba ( Společnost intenzivní medicíny ČLS JEP )  Program: 

1.Výbor ČPS zhodnotil kongres ČPS v Jihlavě velmi kladně. Výbor ČPS děkuje všem, kteří se kongresu 

aktivně nebo pasivně účastnili a také všem, kteří se podíleli na jeho organizaci. Mimořádný dík patří prezidentce 

kongresu prof. Hrstkové a jejímu týmu za realizaci odborného programu, ale i prim. Svojsíkovi a jeho 

organizačnímu týmu z Jihlavy. Na výboru byly diskutovány zkušenosti z kongresu v Jihlavě  a doporučení 

organizátorům příštího kongresu ČPS, který bude v Olomouci. Ekonomické výsledky kongresu v Jihlavě zatím 

nejsou k dispozici.  

2. Bude sestavena kandidátka pro volby do nového výboru ČPS, volby budou korespondenční. 

3. Výbor ČPS nedoporučuje zkracování tzv. kmene předatestační přípravy (3 roky), ani změnu v náplni 

v oboru dětské lékařství  a praktického lékařství pro děti a dorost. Výbor ČPS požádá obor neonatologie a 

obor praktického lékařství pro děti a dorost o předložení  náplně vzdělávání těchto oborů. Zkracování 

specializační přípravy považuje výbor ČPS za nevýhodu pediatrie proti praktickým lékařům pro dospělé a riziko 

poklesu odborné úrovně dětských lékařů.  Dopisy připraví Hoza a Janda.  

4. Výbor ČPS vyzývá všechny pracovní skupiny ČPS k oznámení odborných akcí v roce 2009. 

5. Výbor souhlasí s návrhem změny úhrady některých přípravků mléčné výživy pro závažné potravinové alergie 

a přípravků pro fenylketonurii podle návrhu prof. Zemana a prim. Frühaufa. Souhlas bude předán příslušným 

institucím (SUKL a ČLS JEP). 

6. Seifertová byla pověřena zjištěním situace poklesu žádostí o pobyty v léčebnách pro děti v ČR. 

7. Výbor ČPS opakovaně nedoporučuje porody doma. Pediatr nemá povinnost u porodu doma být přítomen.  

8.  Vobruba seznámil výbor ČPS  s informacemi o Společnosti intenzívní medicíny ČLS JEP a s atestací 

z oboru intenzívní medicíny. Vedoucí lékař JIRP  (15 pracovišť v ČR) má mít atestaci z intenzívní medicíny.  

9. Očkování proti TBC bude opět na programu příštího výboru ČPS. Janda předloží doporučení pediatrické 

společnosti Rakouska a Německa  a jejich současné stanovisko ke kalmetizaci.  

10. Výbor ČPS zatím neschvaluje logo ČPS na materiálech „ Výchova pro šťastné dětství „.  

11. Výbor projednal žádost MZ o stanovisko k novým pravidlům pro psaní receptu. Podle připravované 

novely zákonů se nebude na receptu uvádět datum narození ani rodné číslo pacienta ale pouze věk v rocích. 

Výbor nevidí důvod proti uvádění data narození na receptu, nejde o porušení práv na ochranu osobnosti. Pokud 

však opatření bude prosazeno, je třeba u dětí alespoň do 3 let uvádět věk v měsících.  Toto stanovisko odesláno 

na MZ ČR. 

12. Výbor ČPS byl seznámen s výsledky výběrového řízení na zařízení lůžkové péče o děti a dorost 

v Olomouckém a Zlínském kraji. 

13. Podle názoru výboru ČPS nemá praktický smysl živnost „ Poradenství v oblasti psychomotorického vývoje 

dítěte „. O názor výboru požádalo MZ, poučení rodičů je součástí Zdravotního a očkovacího průkazu a 

poradenská činnost je součástí práce praktických lékařů pro děti a dorost.  Zapsal: J Škvor, zkontroloval: J Hoza  

 


