
Zápis schůze výboru ČPS dne 1.10.2009 
Přítomni: Janda, Biolek, Gut, Houšťková, Hrdlička, Hrstková, Lebl, Mathonová, Pozler, Ryba,  Smrčka, 

Wiedermann.  Hosté: Doc. Paclt (subkatedra dětské a dorostové psychiatrie IPVZ), prim. Koutek (dětská 

psychiatrická klinika FN Motol), prim. Hodková (dětská psychiatrická léčebna Opařany) 

Kontrola zápisu z poslední schůze výboru ČPS v červnu 2009 – bez připomínek 

Finální stav vzdělávacího programu v dětském lékařství – Doc. Houšťková sdělila, že lékaři, kteří byli do 

specializačního vzdělávání zařazeni do 30.6.2009, budou absolvovat současný vzdělávací program, tedy ten, 

který je vyvěšen na stránkách MZd a IPVZ (3 roky společný kmen + 2 roky specializační vzdělávání). 

Absolventi, kteří jsou zařazeni od 1.7.2009 budou absolvovat vzdělávací program s 2 letým společným kmenem 

+ následnou 3 letou volnější strukutou, ve které mohou zohlednit zájem o budoucí zaměření. Definitivní verze 

tohoto vzdělávání by měla být uvěřejněna na stránkách IPVZ během 2 měsíců. Z následného sdělení Doc. 

Houšťkové bude však dle IPVZ možné přejít i během přípravy na nový vzdělávací program, jen to bude třeba 

vyznačit do  dokumentace školence. Pozimní kurz zakončený testem po společném kmeni je na pozimní termín 

již zcela naplněn, v jarním termínu se přepokládá uspořádání 2 kurzů, aby všem lékařům v přípravě bylo 

umožněno absolvování testu na konci kmene.  

Vlastní atestační zkouška bude pro všechny uchazeče, kteří se ke zkoušce přihlásí po 1.7.2009 zpoplatněna, a to 

čáskou 3 500 Kč první termín, 5 000 Kč první opravný termín a 7 000 Kč druhý opravný termín (netýká se tedy 

těch, kteří budou atestovat na podzim 2009). Doc. Houšťková dále upozornila, že se předpokládá vytvoření 12-ti 

měsíčního společného kmene pro chirurgické a interní obory, toto se ale netýká pediatrie. Pro pediatry je však 

důležité vědět, že v rámci tohoto kmene bude i pedaitrické vzdělávání, takže internitsti, chirugové a většina 

dalších oborů bude mít v rámci svého vzdělávání povinné pedaitrické „kolečko“.   

Vzdělávací program v dětské psychiatrii – Doc. Paclt ze subkatedry dětské psychiatrie představil vzdělávací 

program v dětské psychiatrii. Bude mít charakter certifikovaného kurzu, takže uchazeč bude muset mít 

specializační způsobilost (atestaci) buď z pediatrie nebo z psychiatrie. Délka vzdělávání po atestaci bude u 

psychiatrů 29 měsíců, u pediatrů 36 měsíců, je to dáno tím, že psychiatrům bude započítáno více praxe z dospělé 

psychiatrie, kterou absolvují v rámci přípravy k atestaci z dospělé psychiatrie. Tuto praxi si zájemci z řad 

pedaitrů budou muset doplnit a proto je jejich příprava o něco delší. Nicméně, vzdělávací program je 

kompatibilní se vzděláváním v EU.  

V současné době je v ČR celkem 140 dětských psychiatrů, z toho 100 působí v ambulantní péči. Mnoho z nich 

však působí v dětské psychiatrii jen na částečný úvazek, proto přepočteno na plné úvazky je dětských psychiatrů 

71. Celkový počet dětských psychiatrických lůžek je 528, z toho 137 je lůžek pro akutní péči. Hlavním 

problémem dětské psychiatrie tak není nedostatečný počet lůžek, ale jejich nerovnoměrné regionální rozdělení, 

které je způsobenou zánikem některých stěžejních lůžek a také nedostatek lůžek v některých časových obdobích, 

které jsou pro dětskou psychiatrii kritická (začátek školního roku, předprázdninové období apod). Prim. 

Hodková sdělila, že léčebna v Opařanech je specializovaná dětská léčebna, která je schopna se postarat i o akutní 

pacienty a to během celého roku včetně vánočních svátku a letních prázdnin. Je tedy možné se na ně kdykoli 

obrátit (léčebna má velmi kvalitní internetovou prezentaci na www.dploparany.cz). Na druhé straně upozornila, 

že dětská psychiatrie potřebuje úzkou spolupráci s rodiči a proto je vhodné pokusit se nejdříve pro psychiatricky 

nemocné dítě zajistit hospitalizaci v okolí bydliště. Problémem může být i vzdálený převoz dítěte záchrannou 

službou. V tomto směru však podnikají pedopsychiatři kroky, aby transport zajišťovala záchranná sužba v rámci 

sekundárních transportů. Další pracoviště dětské psychiatrie, které působí „non – stop“, i během svátků a 

prázdnin, je Dětská psychiatrická klinika FN Motol. Dalším problémem může být umístění agresivních 

adolescentů, pro jejichž hospitaliztaci nemají vhodné podmínky ani pediatrická pracoviště, ani pracoviště dětské 

psychiatrie. Zde bývá vhodnější umístit tysto adolescenty na dospělá oddělení (PL Bohnice, PL Horní 

Beřkovice), která jsou vstřícné ke spolupráci. Adolescenty s návykovými problémy je možné po zvládnutí akutní 

intoxikace umístit na specializované pracoviště Nemocnice Sv. Karla Boromejského (dříve Pod Petřínem). 

Zásadním problémem dětské psychiatrie je její podfinancování zdravotními pojišťovnami, což vede kolegy k 

zaměření spíše na dospělou problematiku, i když mají kvalifikaci v pedopsychiatrii. ČPS proto plně podporuje 

snahu dětských psychiatrů o narovnání těchto vztahů.  

Pediatrický kongres 2010 – proběhne v termínu 19.5. - 22.5. 2010 v Olomouci. Zahájení bude 19.5. večer 

slavnostním koncertem a 20.5. ráno pak bude oficiální zahájení kongresu. T.č. je vytvořen předběžný program s 

přednáškami pozvaných řečníků. Termín přihlášek k aktivní účasti je 20. ledna 2010, více na www.solen.cz.  

Výbor ČPS adresoval Ministerstvu zdravotnictví 2 dopisy ohledně problémů ve vzdělávání dětských sester a 

financování Zdravotního a očkovacího průkazu dítěte. Z odpovědi ministerstva vyplývá, že zástupci výboru ČPS 

budou přizváni k jednání o dané problematice.  

Stanovisko ČPS – v současné době pracuje ČPS na vypracování stanovisek k následujícím problematickým 

okruhům: 

fluoridace vody -  k problematice se nyní vyjádří pracovní skupina gastroenterologie a výživy ČPS 

screening sluchu – ČPS screening podporuje, bude definován oficiální závěr, je třeba dořešit organizaci a 

financování screeningu, plavání a saunování dětí – stanovisko připraví Prof. Mihál, pobyt dětí v jeslích – 

http://www.dploparany.cz/
http://www.solen.cz/


zpracovává MUDr. Schneiberg a MUDr. Kukla, nová témata: vyjádření ke konzumaci „soft drinks“ v dětském 

věku, stanovisko k preimplantační diagnostice – zde je dle ČPS velmi nutné etické stanovisko, o spolupráci při 

řešení této problematiky bude požádán Prof. Goetz a Prof. Macek z Motola, Ústav biologie a lékařské genetiky 

2.LF UK, kontraceptiva u nezletilých a trombembolické komplikace (spolupráce MUDr. Hadačová, Prof. 

Hořejší).   

Dle webových stránek České lékařské společnosti JEP došlo dne 24.6.2009 k založení České společnosti 

dětské pneumologie ČLS JEP. Není zatím zřejmý vztah mezi nově založenou společností a pracovní skupinou 

dětské pneumologie ČPS. O vysvětlení bude požádán Prof. Kopřiva, předseda sekce dětské pneumologie. Výbor 

ČPS vyjadřuje obavy nad dalším dělením pediatrické péče, které se může projevit zhoršenou organizací péče o 

dítě. Výbor ČPS nabízí úzkou formu spolupráce všem pracovním skupinám, budou osloveni předsedové 

pracovních skupin a je jím nabídnuta účast na schůzích výboru společnosti.   

Ceny ČPS – Česká pediatrická společnost vypsala cenu o nejlepší monografii a o nejlepší článek v oboru 

pediatrie za rok 2008. V kategorii nejlepší monografie získala cenu monografie Lebl, Janda, Pohunek 

(pořadatelé) – Praktická pediatrie. Výše ceny je 20 000 Kč. V kategorii článku se nepřihlásil žádný autor a cena 

tak nemohla být udělena!  

Výbor se rozhodl udělovat při příležitosti kongresů ČPS tzv. Brdlíkovu cena – byla diskutována kritéria pro 

udělení ceny a také termín, od kdy bude udílena. Cena by měla být udělena na Českém pediatrickém kongresu 

2010 v Olomouci v květnu 2010. Návrh kritérií bude rozeslán členům výboru k vyjádření, aby mohl vzniknout 

definitivní konsensus do konce tohoto roku. Je návrh udělovat ještě cenu za práce v badatelské pediatrům do 35 

let a cenu v oblasti primární péče.  

Termín příštího výboru ČPS byl stanoven na 19. listopad  2009, v případě potřeby by mohl být výbor ještě 22. 

října.  

Smlouvy mezi ČPS a firmou Zentiva – smlouva bude uzavřena v rámci podpory Českého pediatrického 

kongresu 2010. Dále byl dohodnut dodatek ke smlouvě mezi ČPS a firmou Danone.  

Certifikované kurzy – bude osloven prim. Vobruba ohledně vzdělávacího programu v oboru dětská intenzivní 

péče i ohledně vztahu k České společnosti intenzivní medicíny. Dalším plánovaným certifikovaným kurzem 

bude dětská endokrinologie, která se zatím bohužel nedostala do seznamu pediatrických subspecializací.   

Finance – prim. Smrčka referoval o pohybu na účtu ČPS, konstatováno, že zatím je k dispozici dostatek 

prostředků. Stav účtu ČPS ke konci 2. čtvrtletí je 2 098 282,45 Kč, za 2. čtvrtletí pohyby na účtu + 101 089,40 

Kč. Kontrola vynaložených nákladů souhlasí. Schválení příspěvku 2500 Kč na provoz webových stránek 

pracovní skupiny dětské revmatologie. Upozorňujeme zvlášť mladší kolegy, že je možno přispět na aktivní účast 

na zahraničních kongresech až do výše 5 000Kč.        

Bulletin – pro zatraktivnění Bulletinu ČPS bude tento obsahovat výtah z předních pediatrických časopisů 

(Pediatrics – zajistí prim. Mathonová, Monatsschrift – prof. Hrstková a General Pediatrics).  

Doc. Pozler žádá vedoucí pracovních skupin ČPS, aby žádosti se zařazením odborných akcí byly zasílány do 

redakce časopisu Česko-slovenská pediatrie včas a se všemi potřebnými údaji. Je třeba vzít do úvahu délku doby 

potřebnou k zařazení do tisku. To se týká i žádostí na zařazení odborných akcí k uveřejnění do Bulletinu.  

Přihlášky 3 nových členů ČPS výborem schváleny.                                      zapsal Hrdlička 
 


