
Zápis schůze výboru ČPS dne 5. listopadu 2009 
Přítomni: Janda, Biolek, Gut,  Hrdlička,  Lád, Lebl, Mathonová, Ryba,  Smrčka, Souček, Svojsík, Škvor, 

Wiedermann, Zeman. Omluveni: Mihál, Pozler.  

Hosté: Doc. Houšťková (IPVZ), Prof. Goetz (Klinická genetika), Doc. Hoza, Solen (inž. Daňková-Solen-

organizace kongresu ČPS v Olomouci ). 

Program: schváleno znění zápisu ze zářijové schůze 

1. Vzdělávací programy v pediatrii. A. Curriculum certifikovaného kursu intenzívní medicíny v dětském 

lékařství je připravováno Sekcí intenzívní medicíny v pediatrii (Vobruba). Za výbor ČPS návrh 

prostudují Gut, Hrdlička, Souček, Wiedermann. B. Vzdělávací program v dětském lékařství je na 

www.cpsjep.cz (Houšťková) C. Bude připravován vzdělávací program certifikovaného kursu v dětské 

endokrinologii a diabetologii (Lebl a pracovní skupina dětské endokrinologie při ČPS). D. Zeman 

referoval o dohodě ČPS a Neonatologické společnosti ČLS JEP o vzdělávacím programu. Budou další 

jednání. E. Bude se jednat o certifikovaném kursu v oboru dětská psychiatrie (Zeman, Houšťková, 

Janda)   

2. Ceny ČPS (Lebl, Janda). Výbor ČPS navrhuje: „Brdlíkova cena„ (pro členy ČPS za přínos české 

pediatrii celoživotním dílem, s vystoupením na kongresu ČPS v Olomoucí, diplom), „Houšťkova 

cena„ (pro členy ČPS do 35 let věku – prvnímu autorovi za aktuální publikační činnost za poslední 2 

roky dle výše impaktu s předáním ceny na kongresu ČPS (dotováno 50.000 Kč) a výhledově 

„Švejcarova cena „ (pro členy ČPS včetně praktických lékařů pro děti dorost za dílo vykonané pro 

dětské lékařství jako takové nebo v péči o dítě.   

3. Wiedermann, Janda  a firma Solen seznámili výbor se stavem příprav kongresu ČPS v r. 2010 

v Olomouci. Plenární přednášky budou konkrétně projednány na výboru ČPS v prosinci.  

4. Prof. Goetz seznámil výbor s problematikou preimplantační genetické diagnostiky. Souhrnně bude 

toto publikováno v Čsl. pediatrii. Tato diagnostika by měla být prováděna jen na akreditovaných 

pracovištích.  

5. Smrčka referoval o pracovních skupinách při ČPS – tč. je 13 skupin a probíhá aktualizace stavu. 

Cílem je, aby měly své webové stránky s aktualitami a zprávami včetně abstrakt z akcí a vyjadřovaly se 

k problémům.  

6. Janda v souvislosti s očkováním proti prasečí chřipce osloví vakcinologickou společnost, hlavního 

hygienika ČR a kolegy v Rakousku. Předpokládá se v praxi rozdílný postup mezi zdravými dětmi a 

dětmi významně chronicky nemocnými ( tj. cca 10 % dětské populace ).  

7. Výbor ČPS podporuje screening poruch sluchu u novorozenců. Doc. Kabelka připravil elaborát 

k podpisu neonatologům (Prof. Plavka ), Biolek a Ryba připraví krátkou verzi pro MZd ČR.  

8. Československá pediatrie. Biolek osloví neontologickou společnost – v našem časopise je prostor pro 

neonatologické články, které potřebují číst i pediatři, nejen neonatologové.  

9. Hoza referoval o Oborové komisi pro pediatrii ČLK a komentoval šokující návrh ČLK změnit od 

základu postgraduální curricula (viz Tempus medicorum ). Výbor ČPS doporučuje nějakou dobu 

ponechat již nyní vytvořený (konečně) systém ve funkci a teď nic neměnit. Výbor ČPS prodlužuje 

mandát Doc. Hozovi jako zástupci pediatrie v rámci ČLK, kde dosud již pracoval). Hoza je kooptován 

do výboru ČPS a o akcích  ČLK bude referovat členy výboru a pediatrickou obec. Pracovními 

skupinami ČPS připraveny materiály pro Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR – posudkovou činnost 

– viz již delší dobu funkční webové stránky. 

10. Janda referoval o komisi Dr. Truellové na MZd ČR a vytváří iniciativu jednání všech odborných 

společností pečujících o dítě na MZd. Třeba zvýšit vliv na tomto ministerstvu.  

11. Výbor projednal účast svých členů na zahraničních kongresech UNEPSA-EPA (Janda), Slovenské 

pediatrické společnosti (Janda) a EAP (Hrdlička).  

12. Akce ČPS je třeba nahlásit do sekretariátu ČLS JEP. Zápis: Škvor, kontrola: Janda    

 

http://www.cpsjep.cz/

