
Zápis ze schůze výboru České pediatrické společnosti ze dne 18. března 2010 
 

Přítomni: Janda, Biolek, Gut, Hrdlička, Lád, Mathonová, Pozler, Smrčka, Souček, Svojsík, Škvor, Wiedermann, 

Zeman., hosté: Hoza (ČLK), ing. Vojtíšek (Český metrologický institut) 

Program: 

1. Zápis z lednové schůze výboru ČPS byl schválen. 

2. Vzdělávání. Na MZd se v dubnu budou řešit rezidenční místa. Výbor ČPS schválil již dříve curricula 

dětské intenzívní péče a dětské endokrinologie jako certifikovaného kurzu. Odesláno na MZd ČR. Na 

www.cpsjep.cz jsou již vyvěšena curricula dětské lékařství a dětská nefrologie. Je nutno vyvěsit tam 

další již definitivně schválené certifikované kurzy v pediatrii- dětská gastroenterologie a dětská 

revmatologie. Zástupci těchto specializací dodají Dr. Bronskému podklady k vyvěšení na web.  

3. Kongres ČPS v Olomouci 2010 – Wiedermann seznámil výbor se stavem příprav. Konečný program je 

hotov -  www.solen.eu. Zatím přihlášeno asi 400 účastníků, další se hlásí průběžně. Problémy 

s anglickými verzemi abstrakt řešeny. Hodnocení pasivní účasti bude potvrzeno certifikáty o účasti: 

lékaři 30 a sestry 12 kreditů.  

4. Cena ČPS – zvláštní komise vybrala vítěze soutěže o cenu ČPS (nejhodnotnější publikace pediatra do 

33 let za poslední 2 roky). Vítěz přednese krátké sdělení o své práci při zahájení kongresu. Brdlíkovu 

cenu ČPS za celoživotní přínos v oblasti péče o dítě dostane Doc. MUDr. Alois Kopecký a čestné 

členství ČPS ze zahraničních kolegů prof. MUDr. Ludmila Podracká, CSc. z Košic a emeritní primář 

MUDr. Miláček z Havlíčkova Brodu.   

5. Stanoviska ČPS – Stanovisko k tzv. létání miminek bylo odesláno ČTK, vyvěšeno na www.cpsjep.cz. 

Článek k plavání kojenců vyšel v Lékařských listech a upravená forma pro laiky bude v modifikované 

formě vyvěšena ve složce pro veřejnost na www.cpsjep.cz. (zodpovídám Mihál a Janda).                            

Stanovisko k jeslím po doplnění připomínek OSPDL bude dáno ČTK a na web v dubnu. Navržena je 

další problematika- pleuropneumonie s výpotkem u dětí – doplnění dotazníkoví akce prim. Dlaska 

(Dr. Vančíková, Dr. Dlask), viz také článek Pediatrics Vol. 125, No. 1, January 2010.  

6. Percentilové grafy ve Zdravotním a očkovacím průkazu dítěte a mladistvého (ZOP). Výbor ČPS 

zatím doporučuje v dalším vydání ZOP zařazení percentilových grafů BMI (vhodný spíše pro statistiku 

a demografii) i hmotnostně-výškový poměr (vhodný spíše pro klinickou praxi).  

7. Screening sluchu u novorozenců – (navrhován celoplošný program pro celou ČR).  Shoda je v názoru 

na potřebu screeningu na úrovni ČPS, OSPDL, PLDD, sociálních a dorostových pediatrů. 

Neonatologové se vyjádří separátně. T. č. cirkuluje text podpory realizace, po signování uvedenými 

subjekty bude předáno na MZd a MPSV, aby podpořily zavedení registrace výkonu a bodové 

ohodnocení. Nutno tedy přesvědčit oba rezorty, zdravotní pojišťovny, návrh metodiky připraven.  

8. Hoza informoval výbor o transplantačním programu a ČLK. Je třeba zlepšit právní rámec 

transplantací, bylo konzultováno na úrovni transplantačního centra v Motole a bude odeslán dopis na 

MZd s kopií české transplantační společnosti.  (Janda, Hoza).  

9. Měření teploty u dětí a teploměry – výbor vyslechl informaci ing. Vojtíška z Českého metrologického 

institutu  (Laboratoř teploty a vlhkosti) – viz také www.cmi.cz . A. Rtuťové teploměry k měření tělesné 

teploty se již nesmějí uvádět na trh, lze je ale ještě do zničení dále používat. B. Skleněné teploměry bez 

rtuti neobsahují jedovaté látky, předpisům vyhovují, ale jsou problémy se „sklepáváním“, v praxi se 

neosvědčují! C. Elektronické teploměry „ digitální“ nahrazují rtuťové. D. Infračervené ušní teploměry 

mají drahý provoz. E. Čelní „skin„ teploměry mohou měřit v režimu „ tělo„  nebo „ povrch“ ze 

vzdálenosti cca 5 cm. Výsledek ovlivňuje proudění vzduchu v prostředí, barva kůže, centralizace 

tělesné teploty. Po 2 letech provozu jsou problémy s ověřením metodiky. Závěrem zatím nelze 

jednoznačně doporučit určitý způsob měření tělesné teploty ve zdravotnických zařízeních. ČPS se 

pokusí organizovat semináře zaměření na tuto problematiku s účastí „metrologoů“, kteří mají 

připraveny na toto téma prezentace.  

10. Výbor ČPS podporuje aktivity MUDr. E. Schallerové z Ostravy - zevní prostředí a nemocnost dětí na 

Ostravsku, info@evaschallerova.com , www.evaschallerova.com . 

11. Léková politika: prof. Zeman osloví MZd – problematika zajištění léčby dětí s maligní formou 

fenylketonurie (nestačí v léčbě jen dieta, ale je třeba podávání tetrahydrobipterinu ). Hoza upozornil na 

nutnost specifikace preskripčních podmínek přípravku Stratera pro ADHD. To by mělo být v rukou 

dětských psychiatrů případně dětských neurologů.  

12.  ČPS má 1600 členů, členské příspěvky se nemění.  

13. Prof. Zeman zjistí, zda je dnes možné přijímat do mateřských škol děti mladší než 3 roky.  

14. Zvažována příprava monografie o diferenciální diagnostice v pediatrii – edice v nakladatelství Raabe? 

(Pozler a spol.) 
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15. Zdravotní a očkovací průkaz dítěte. Houšková navrhuje dát do průkazu informaci o SIDS. Přes 

opakované snahy ČPS a OSPLD se zatím nepodařilo trvale vyčlenit na úrovni rezortu MZd částku (cca 

1.5 mil Kč/rok) pro jeden ročník narozených dětí.   

16. Noví členové ČPS. MUDr. Eva Abichou  (Trnava), MUDr. Ondřej Hradský, MUDr. Jaroslava 

Baláčková  

Československá pediatrie. Na výboru byl diskutován obsah, rozsah a financování časopisu, rozhodnutí  

v červnu 2010. Názory členů ČPS jsou vítány.      Zápis: Škvor, kontrola Janda 


