
Zápis výboru ČPS ze dne 19. 3. 2009 
Přítomni: Janda, Biolek, Gut, Hrdlička, , Lád, Lebl, Mathonová, Pozler, Ryba, Slaný, Smrčka, Souček, Svojsík, 

Škvor, Wiedermann, Zeman.  

1. Popromoční curriculum. Pokračuje řešení. Program specializačního vzdělávání v dětském lékařství na 

5 let, což umožňuje připravit kvalitní dětské lékaře a zdravotní péči o děti v ČR. Certifikát  MZd by byl 

minimálně za 2 roky od počátku přípravy – test. Smyslem je dosažení již částečné odpovědnosti a 

možnosti určité samostatné práce, např. ÚPS. Co možno nejdelší praxe na lůžkách je žádoucí - 

minimálně 3 roky. Diskutovány byly modely 3 roky + 2 roky nebo 2 roky + 3 roky. Další jednání o 

tomto budou – Houšťková, Zeman, Cabrnochová.  

2. Materiál MZd o personálním a technickém vybavení dětských lůžkových oddělení je v jednání 

(Biolek, Gut, Ryba).  

3. Střechová organizace pediatrických společností v ČR je ve fázi příprav (Janda). Osloveny a zatím 

odpověděly společnosti - SPLDD, OSPDL, Pediatricko – chirurgická společnost, Neonatologická 

společnost, Společnost sociální pediatrie, dětské ORL.  

4. Současný stav lůžkové péče v ČR – většina dat je již získána, po získání zbytku bude informace na 

příštím výboru (Gut).  

5. Stanoviska a doporučení – viz www.cpsjep.cz . 

6. Časopis Čs. pediatrie – informace o stavu ( Pozler ). 

7. Stav konta ČPS – na příštím výboru (Smrčka). 

8. Mezinárodní pediatrie – CESP/EAP, UNEPSA/EPA (Hrdlička). Možnost kolektivního i 

individuálního členství. ČPS podporuje snahu o uskutečnění sjezdu CESP/EAP v budoucnu v Praze. 

UNEPSA-EPA bude mít sjezd – Europaediatrics IV, -3.-6..července 2009 v Moskvě – viz informace v 

Bulletinu ČPS dříve. Janda a Hrdlička připraví zprávu o UNEPSA-EPA a CESP/EAP i pro 

Čsl.pediatrii. 

9. Akce ČPS: A. 30.5. 2009 – 16. Ústecký pediatrický den ( jaroslav.skvor@mnul.cz, www.bos-

congress.cz   

                        B. 13. – 14. 11. 2009 – 11. Hradecké pediatrické dny.  

10. 80. let prof. Šolce z Plzně ( bývalý předseda výboru ČPS ). Informace zašle do Českosl. pediatrie Lád.  

11. Rodná čísla a novorozenecký screening vrozených metabolických vad (Zeman). Janda připraví dopis 

a výbor ČPS bude delegovat doc. Votavu za ČPS na jednání se zdravotními pojišťovnami. Problém je 

získat včas rodné číslo novorozence tak, aby screening byl zdravotními pojišťovnami proplácen.  

12. Na výboru ČPS bylo upozorněno (Biolek) a diskutováno riziko a smysluplnost požadavků atestace 

z intenzívní medicíny pro lékaře dětských JIP okresních nemocnic. Vhodný by byl spíše 

certifikovaný kurs intenzívní péče pro děti a dorost případně specializovaná atestace intenzívní 

medicíny pro děti a dorost. Bude se jednat. 

13. Výbor ČPS ( Biolek aj. ) opakovaně roky upozorňuje na různých místech na obrovské riziko 

nedostatku dětských sester v ČR a tím nebezpečí zhoršení péče o děti a dorost!!! Výbor ČPS 

navrhuje vrátit vzdělávání dětských sester na pregraduální úroveň. Bude znovu upozorněno MZd, 

poklady výbor připraví.  

14. Plošná vakcinace BCG v ČR. Viz zápisy z minulých výborů ČPS, jednání dále probíhají. Byl 

diskutováno také  riziko informovaných souhlasů rodičů s plošným očkováním BCG pro skríningy a 

jiná očkování. 

15. www.cpsjep.cz – jsou doplňovány údaje o jednotlivých pracovištích v ČR.  

16. Etická komise (Slaný): materiál z Jihlavy bude poslán do Čs. Pediatrie.  

17. Lázeňské léčebny pro děti v ČR. Vyjádření ČPS k léčebnám pro zdravotní pojišťovny zohlední 

přínosy pro nemocné děti, přihlédne k udržení existence lázní v ČR vůbec a bude se opírat o vyjádření 

jednotlivých pracovních skupin ČPS.  

18. SÚKL – léky „ off label „ v pediatrii – bude dodána citace ze zahraničí (Pozler).  

19. Kongres ČPS - 20. – 22. 5. 2010 v Olomouci – přípravy zahájeny.    Zapsal Škvor, kontroloval: Janda 
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