
Zápis výboru České pediatrické společnosti ze dne 21. 1. 2010 

 

Přítomni:  Janda , Zeman, Gut , Pozler , Lád,  Lebl, Ryba, Slaný , Mathonová, Houštková , Biederman 

Host Vobruba, omluveni : Souček, Škvor,  Smrčka, Biolek  

1. Schválen zápis minulého zasedání   výboru 

2. Vobruba seznámil se situací kolem specializační atestace z intenzivní medicíny po schůzi  s náměstkyni 

Dr. Hellerovou:  Po domluvě s 19 obory, kterých se týká, odmítnuta  specializace podle jednotlivých 

oborů, tedy nebude zvláštní atestace z pediatrické intenzivní péče.. Příprava bude 2letá, 1.rok bude 

všeobecná příprava (není ale striktně dáno, na jakých  pracovištích se budou atestanti připravovat, 

záleží na  školiteli) 2. rok specializovaná část.. Závěrečná zkouška – požadavek je aby  předsedou 

zkušební komise byl  pediatr.  

3. Houšťková referovala o stavu postgraduální výchovy.: Nedostatky  v dokumentaci osob přicházejících 

po absolvování kmene  na test. Cca  50% nemělo vyplněný dostatečně logbook. (bude upozornění 

v Bulletinu , na www i na pozvánce ) včetně hodnocení školitele, údajů aktivitách.  

 Změna financování pro rok 2010 určeny  peníze i dětské lékařství , na roční přípravu vyčleněno 250 000 

Kč   (PLDD 1 050 000 ) pro 38 míst, na  4 roky přípravy  

4. Výbor odmítá současné snahy ČLK a sboru  děkanů LF  změnit  systém postgraduální přípravy . Tyto 

snahy by v současné době  přinesly  nový zmatek v okamžiku, když konečně curricula byla po dlouhé 

době vytvořena..  

5. Wiedermann  seznámil se stavem probíhajících příprav na kongres, pobíhají bez větších komplikací, byl 

předložen návrh programu sdělení v jednotlivých sekcích .  

6. Předložen koncept dopis, který bude odeslán na MZd   k podpoře snah o zavedení celoplošného 

screeningu  sluchových vad v novorozeneckém věku  . Zároveň konstatováno , že  do  screeningu jsou 

zapojeny  poněkud  živelně soukromé subjekty, proto Doc. Kabelka bude požádán, aby  dětské ORL 

urychleně připravilo kritéria pro působení subjektů v oblasti screeningu, které mají zájem o jeho 

urychlené zavedení.   

7. Stanovisko k plavání kojenců bude urychleně dodáno a v nejbližší době navíc publikováno i 

v Lékařských listech. (prof. Mihál). Stanovisko k umisťování dětí v jeslích zpracovali sociální pediatři, 

text je k dispozici. ČPS se k této formulaci vyjádří a předá k doplnění, ale hlavně k podpisu 

vyjadřujícímu podporu dalším kolegům (OSPDL, SPLDD, neonatologům). Pak informace přes Mzd, 

MPSV, ČTK a masmédia.  

8. Je třeba zaujmout stanovisku k situaci kolem náhrady rtuťových teploměrů a náhrada jinými typy. Je 

třeba získat přehled o typech, spolehlivosti certifikaci na MZd, SÚKL (Ryba, Gut, Pozler). Podobně 

bude třeba vyjasnit používání rtuťových tonometrů 

9. Byl vypracován dotazník o  získání přehledu výskytu embolických příhod u adolescentek užívajících 

kontraceptiva – registr vedlejších účinků (MUDr. I. Hadačová). Doporučeno, aby byl konzultován  

Úřad pro ochranu osobních údajů, jaká identifikace pacientů v registru je dovolena).  

10. Smrčka sestaví  seznam čestných členů ČPS domácích i zahraničních dle jednotlivých let, kdy bylo 

vyznamenání uděleno. Ze zahraničních kolegů obdrží čestné členství na kongresu v Olomouci Prof. 

MUDr. Ludmila Podracká (Košice) a emeritní primář v Havlíčkově Brodě MUDr. Václav Miláček. 

11. Brdlíkova cena  za celoživotní přínos v oblasti péče o dítě bude při stejné příležitosti udělena Doc. 

MUDr.Aloisi Kopeckému. 

12. Cena České pediatrické společnosti  pediatrovi do 35 let  za vědeckou a odbornou činnost  bude také 

předána v Olomouci . Přihlášeni zatím 4 kolegové, vítěze o cenu 50.000 vybere  komise ve složení 

Pozler, Gut, jako další člen mimo výbor navržen  prof. Laco  Kovacs z Bratislavy. V Olomouci bude 

vítěz soutěže prezentovat výsledky své práce a ve formě článku problematiku shrne i v časopisu 

Čsl.pediatrie. 

13. Lebl zajistí výrobu diplomů pro čestné členy a vyznamenané. 

14. Nutná inovace  anglické verze  Primary, secondary and tertiary Care of Children in the Czech Republic  

na www.cpsjep.cz  Zodpovídá Hrstková. Oslovena OSPDL (Dr. Cabrnochová), aby inovovali část.o 

primární péči.   

15. Na stránkách  www.cpsjep.cz  jsou formuláře  žádosti o podporu  na mezinárodní akce s aktivní účastí 

16. Nabídka firmy Retisk - rozesílání Bulletinu přímo z tiskárny. Získána data o nákladech adresovací 

služby, předána Retisku a rozhodnuto bude po domluvě- výbor by podporoval převedení rozesílání i 

v situaci, kdy by cena byla stejná (urchylení distribuce- odpadne doprava tisku z tiskárny do 

adresovány).   

17. Informace o distribuci melipraminu – prim.MUDr. Gut , viz také níže 

18. Data ÚZIS za rok 2009 budou k dispozici v únoru, možno publikovat v Bulletinu i v Csl.pediatrii a 

použít pro inovaci informace v angličtině na našem webu.  

19. Podpory našich členů na mezinárodních akcích s aktivní účastí  

http://www.cpsjep.cz/
http://www.cpsjep.cz/


       a) Souhlas s podporou 2x 12000 Kč na rozjezd programu  screeningu abúzu drog u adolescentů – 

MUDr.  Pavel Kabíček, CSc.. Jmenovaný ale předtím podá zprávu pro Bulletin a současně napíše 

přehledný článek pro  časopis  Čsl.pediatrie. 

 b) Souhlas s podporou  MUDr.Toušovské (Hradec Králové) - aktivní účast na mezinárodním kongresu 

v USA   4000 Kč. I zde je podmínkou podpory je sdělení o prezentované problematice v v našem 

časopise.  

 c) Jak již bylo uvedeno, zájemci o podporu vyplní formulář navěšený na www.cpsjep. Ve filu 

Formuláře a  zašlou paní Vojtkové s příslušnými doklady, výbor na příští schůzi posoudí a doporučí finanční 

částku.  Současně výbor doporučil, aby v budoucnu byla podpora na krátké sdělení o kongresu resp. 

prezentované  práci, ke  které se finanční podpora váže.    

20. Další výborová schůze se koná 18. února 2010. 

 

http://www.cpsjep/

