
                   Zápis výboru České pediatrické společnosti ze dne 17. 12 .2009 

Přítomni: Janda, Biolek, Gut, Hrdlička, Lád, Lebl, Mihál, Pozler, Ryba, Svojsík, Škvor, Wiedermann, Zeman. 

Program: 

1. Výbor schválil zápis jednání výboru ČPS ze dne 5. 11. 2009. 

2. Další nástavbová curricula s obsahem pediatrie:   
         A. Budou další jednání na MZd ČR o vzdělávacím programu dětské psychiatrie, další schůzka na 

MZd se  

             zástupci jejich výboru (Janda) 

        B. Výbor ČPS podporuje zřízení certifikovaného kurzu intenzívní medicíny v pediatrii (garant prim.  

             Vobruba ) a   

        C. certifikovaného kursu v dětské endokrinologii (garantem prof. Lebl).  

        D. V akreditační komisi dětského lékařství MZd výbor ČPS nedoporučil   

             žádné personální změny.  

3. Výbor ČPS bude podporovat žádost pedopsychiatrů o navýšení bodů v sazebníku výkonů zdravotních 

pojišťoven.  

4. Kongres ČPS v roce 2010 v Olomouci. O stavu příprav referoval prof. Mihál, více na www.solen.cz . 

Odborný program připraven, upřesnění účasti zahraničních hostů. Doporučujeme našim členům 

sledovat webovou stránku kongresu: http://www.solen.cz/artkey/act-000072-0000.php 

5. Ve vyspělých zemích světa se provádí screening vrozených vad sluchu u novorozenců, tento program 

byl např. zahájen již i na Slovensku.  Výbor ČPS podporuje snahu dětských ORL zavést tento typ 

screeningu i u nás. Budeme iniciovat podpůrné stanovisko signované dalšími subjekty v oblasti péče o 

dítě (neonatologové, ČPS, SPLDD, OSPDL, společnosti dorostových lékařů a sociální pediatrie. Dopisy 

budou určeny nejen rezortu MZd, ale i MPSV. Metodický pokyn musí vypracovat ORL  kolegové 

(Doc. Kabelka a spol.) 

6. Stanoviska ČPS: 

A. Plavání kojenců (prof. Mihál) – výbor ČPS se přiklání ke  zdrženlivému názoru, který např. 

zastává AAP (American Academy of Pediatrics)  

B. Stanovisko k pobytu dětí v jeslích- stále chybí vyjádření sociálních pediatrů (Doc. Kukla, Dr. 

Schneiberg!) 

C. Kontraceptiva u dorostenek – bude dotazníková akce s použitím Bulletinu ČPS, Čsl. Pediatrie, 

oslovíme i redakci časopisu Vox pediatrie (připraví Dr. Hadačová, prof. Hořejší, prof. Janda, prim. 

Smrčka, bude požádán o spolupráci i prof. Kvasnička).  

7. Členské příspěvky na rok 2010 byly odhlasovány ve stejné výši jako v roce 2009. ČPS má cca 1700 

členů. Čestné členství v ČPS na rok 2010 navrženo pro prof. Ludmilu Podrackou (Slovensko).  

8. Výbor byl informován o kongresu Slovenské pediatrické společnosti, kde byla slušná účast aktivních 

účastníků z ČR (Janda, Pozler, Mihál, Hladík a další ) 

9. Výbor ČPS rozhodl podpořit aktivitu České společnosti dorostového lékařství ( Dr. Kabíček ) – 

projekt zaměřený na drogy u dětí a mladistvých. Půjde o finanční pomoc na start projektu. 

Podrobnosti budou publikovány v Bulletinu ČPS a v Čs. Pediatrii až bude konečná verze projektu k 

dispozici.  

10. Ceny ČPS na kongresu v Olomouci. Výbor navrhuje udělení Brdlíkovy ceny pro členy ČPS   „….. pro 

členy naši společnosti za přínos české pediatrii celoživotním dílem“ s vystoupením na kongresu  a 

ocenění diplomem). Další cena ČPS pro mladé pediatry za odbornou a vědeckou činnost dotovaná 

částkou 50.000 Kč - viz také dále sdělení v tomto čísle bulletinu.   

11. Mezinárodní pediatrie: výbor byl seznámen se zprávou ze schůze General Assembly UNEPSA-EPA 

v prosinci 2009 ve Florencii (prof. Janda). V roce 2011 bude 5th Europaediatrics Congress ve Vídni. 

V této organizaci je možné také individuální členství a předplacení „cochranovského“ časopisu 

Evidence Based Medicine zaměřeného na pediatrii. Dále byl výbor byl seznámen se zprávou ze schůze 

CESP-EAP v Bruselu (prim. Hrdlička). Je možné individuální i kolektivní členství, časopisem jsou 

Archivem Diseases of Childhood. Je snaha po sjednocování vzdělávání pediatrů v Evropě, 

doporučováno je pětileté vzdělávání „Euromaster course„ Program bude představen v roce 2010.  Další 

meeting EAP (European Academy of Pediatrics) je plánován v Praze v roce 2012. V této souvislosti 

bude navázán kontakt s představiteli praktických pediatrů -OSPDL Prof. Janda sestaví dopis pro EAP, 

který bude informovat o aktivitách ČPS. Podrobnosti o EAP budou v Bulletinu (Hrdlička. Další schůze 

bude v roce 2010 v Kodani.  

12. Vakcinační problematika: informace o návrhu hlavnímu hygienikovi kooptovat Dr. Vančíkovou do 

komise rozhodující o očkování, o indikacích vakcinace –především u rizikových skupin- musí 

rozhodovat především odborníci z řad nemocniční pediatrie.  

http://www.solen.cz/


13. Časopis Čs. Pediatrie. O stavu informoval šéfredaktor doc. Pozler. Zatím poměrně málo příspěvků 

originálních původních klinických prací. Hlavní redaktor Doc. Pozler osloví přednosty klinických 

pracovišť. 

14. Výbor ČPS byl informován o „E-learning„ projektu, který připravuje VR ČLK pomocí společnosti „ 

Play net a.s. „. Připravuje se redakční rada systému, která bude složená z členů VR ČLK. 

15. Anglická verze powerpointové prezentace – primární, sekundární a terciární péče o děti v ČR. 

Požádány další společnosti o inovaci současně vyvěšené prezentace- viz hlavní menu hned nahoře 

(„click here“)  

      Zapsal: Škvor, doplnil a kontroloval: Janda  

 


