
Zápis ze schůze výboru ČPS ze dne 18. 12. 2008 
Přítomni: Hoza, Biolek, Bloudíček, Gut, Honomichlová, Hrdlička, Hrstková, Janda, Klíma, Miláček, Němec, 

Pozler, Seifertová, Slaný, Smrčka,  Škvor,  Wiedermann. Host: Marešová ( Klinika infekčního lékařství FN 

Bulovka ). 

Program:  

1. Marešová informovala výbor ČPS o aktuální situaci pertuse v ČR. Informace budou publikovány 

v časopise Čsl. Pediatrie.  

2. Stanovisko výboru ČPS k minimální délce vzdělávacího programu v oboru Dětské lékařství- 

připravovaná vyhláška MZ: výbor ČPS nesouhlasí se zkrácením vzdělávacího programu dětského 

lékařství na  4 roky a trvá na přípravě 5 let. Důvody: A. Dětské lékařství dnes navazuje na 

absolvování lékařských  fakult bez pediatrického zaměření. B. Zkrácení pod 5 let neumožňuje naplnit 

obsah vzdělávacího programu. C. Zkrácení vzdělávacího programu atestaci přibližuje více k bývalé 

atestaci 1. stupně. Dnes ale stoupá odpovědnost a nároky na vzdělání praktických lékařů pro děti a 

dorost (omezuje se lůžková péče, neexistuje okresní odborník … ). Žádoucí je naopak posunout 

vzdělání v oboru blíže k bývalé atestaci 2. stupně.  Řada zemí nemá pediatra v primární péči vůbec. 

Janda zjistí současnou situaci v Rakousku a Německu. Hoza připraví argumentaci pro trvání 

přípravy 5 let a dodá na MZ ČR do konce roku 2008.  

3. Výbor ČPS připraví dopisy pro media obsahující argumenty pro zrušení plošného očkování dětí 

proti TBC v ČR. Současně bude třeba brzy v budoucnu v pregraduální i postgraduální přípravě se  

zabývat problematikou TBC u dětí, zejména její včasnou diagnostikou.  

4. Pozler informoval výbor ČPS o Československé pediatrii. Pro předplatitele budou články ke stažení 

z internetu a pro ostatní články starší 6 čísel. Tato možnost a přístup pro všechny bude prvních 6 

měsíců 2009 volně.  

5. Na výboru byla diskutována žádost vydavatelství Solen ( Pediatrie pro praxi ) o možnost udělování 

kreditů vzdělávání přímo redakční radou Pediatrie pro praxi. Výbor se blíže s časopisem seznámí a 

určí garanty za časopis.  

6. Seznam volně prodejných léků pro děti je vytvářen. Posílejte své návrhy na uvolnění některých 

léků pro děti, které jsou nyní vázány na recept doc. Hozovi, který návrhy předá SÚKL.  

7. Výbor ČPS vyslechl informaci o očkování  proti RS virovým infekcím v ČR. Rozšíření indikací 

nebylo výborem diskutováno.   

8. V odborných společnostech bude diskutována etika spolupráce lékařů s farmaceutickými firmami.  

9. Pro komisi kategorizace léků byl výborem ČPS schválen za ČPS  Hoza.  

10. Do pracovní skupiny MZ pro problematiku celiakie byl výborem ČPS schválen Frühauf.  

11. Výsledky voleb do nového výboru ČPS budou známy a nový výbor ČPS začne pracovat v lednu 

2009.  

      Zapsal: Škvor                      Kontroloval:  Hoza 

 


