
Zápis ze schůze výboru České pediatrické společnosti ze dne 17. června 2010 v Praze 

 

Přítomni: Janda, Biolek, Hrdlička, Hrstková, Lád, Mathonová, Ryba, Souček, Škvor, Wiedermann, Zeman.  

Hosté: Doc. Houšťková ( IPVZ ), Dr. Kabíček ( KDD Karlov), Dr. Jirsová (SÚKL).  

Program: 

1. Zpráva Dr. Kabíčka o aktivitách tuzemských i zahraničních v rámci mezinárodního projektu boje 

proti drogám u dorostu (CREFFT). Výbor ČPS program schvaluje a podporuje. Byl vydán „Manuál 

drogové prevence v praxi PLDD„.  

2. Doc. Houšťková seznámila výbor se stavem postgraduálního vzdělávání a IVPZ. Situace se stále mění. 

Aktivity plánované IPVZ do konce roků budou dle plánu. Budou osloveny ostatní odborné společnosti 

ČLS JEP o vyjádření k tomu (Janda, Houšťková, Zeman), že by došlo k rozšíření postgraduálního 

specializačního vzdělávání na lékařské fakulty. Představa výboru ČPS je, že jednotný systém (a 

jednotná úroveň vzdělání pro všechny pediatry) postgraduálního vzdělávání je lepší než rozdrobení na 

jednotlivé fakulty po celé ČR. Podařilo se prosadit certifikovaný kurs v dětské endokrinologii a 

diabetologii.  

3. Kongres ČPS v Olomouci 2010 – podrobné hodnocení bude na výboru ČPS v říjnu 2010. 

4. Dr. Jirsová ( SÚKL ) informovala o nedostatečném stavu hlášení vedlejších účinků léků u dětí v ČR 

v porovnání se světem ( Např. Dánsko 6 x více hlášení na počet obyvatel). Viz www.sukl.cz, možno 

hlásit vedlejší účinky léků i elektronicky a jednoduše, nebo je možno si z webu vytisknout formulář a 

vyplněný zaslat faxem nebo poštou. Hlášení je jednoduché a je v zájmu pacientů i lékařů. Výbor ČPS 

vyzývá vedoucí pracovníky, aby na hlášení vedlejších účinků léků u dětí „ dohlédli “. K dispozici je 

také informační zpravodaj „ Nežádoucí účinky léčiv „ 

5. Stanoviska ČPS. Screening sluchu – odesláno na všechny instituce. Stanovisko k jeslím bude 

vyvěšeno na www.cpsjep.cz a předáno MZd a masmediím. Stanovisko k plavání kojenců bude ještě 

upraveno do konečné verze dle recentních zahraničních publikací. Předoperační vyšetření v pediatrii 

před ORL zákroky bude na www.cpsjep.cz. Stanovisko k hormonální antikoncepci a 

tromboembolickým komplikacím – vyjde editorial a 2 články v Čsl. Pediatrii a připravuje se konečná 

verze doporučení za účasti MUDr. Hadačové, prof. Kvasničky a MUDr. Blatného.   

6. Vznikla nová odborná společnost Gynekologie dětí a dospívajících v rámci ČLS JEP. 

7. European Society of Pediatric Clinical Research – setkání mladých pediatrů v Bratislavě 24. 25. 6. 

2010, zajištěna slušná účast za ČR, většinou PhD studenti z univerzitních klinik. 

8. Měření teploty u dětí a teploměry a měření krevního tlaku a tonometry – zatím se na seminář 

nedaří sehnat sponzory, bude na podzim pro nemocnice a další zařízení? 

9. Výbor ČPS podporuje vytvoření Pracovní skupiny obezitologie dětí a dorostu v rámci ČPS.  

Schůzka se koná dne 28 .6.2010 - obezitologie – auxologie. 

10. Posudky pro firmy (placené) s razítkem ČPS mohou připravovat jednotlivci v rámci pracovních skupin 

ČPS, konečná verze by měla projít výborem pracovní skupiny a k archivovaným posudkům by měl být 

přístup na www.cpsjep.cz. 

11. Letáky (informace pro rodiče) s doporučením ČPS – do konce roku 2010 alespoň 5 témat, hotova  2 -  

horečka a kašel (Wiedermann zjistí stav). Další vhodná témata febrilní křeče, průjem, bolesti břicha. 

Otázkou je financování. Janda zjistí situaci v rámci německé pediatrické společnosti.  

12. Vyšel nový leták pro rodiče „Snižme riziko SIDS„  (Doc. Houšťková, Dr. Sádlo, Dr. Bosch), který 

bude vkládán do zdravotního a očkovacího průkazu dítěte.  

13. Příští kongres ČPS 4. 5. 6. října 2012 v Liberci. Organizace Škvor za pomoci výboru ČPS a místních 

(prim. MUDr. Zítek, dětské oddělení Liberec). 

14. Aktuální problémy s financováním Zdravotního a očkovacího průkazu dítěte se řeší na úrovni 

MZd a SZÚ, stále se nedaří zajistit systémově financování. Schůzka na SZˇU upřesnila novelizaci 

dalšího vydání, kde chyběly některé grafy v informační příloze.   

15. Schváleno členství novým členkám ČPS: MUDr. Tereza Doušová, MUDr. Zuzana Šálková.  

16. Sekce intenzívní medicíny při ČPS (Wiedermann, Dlask)– výbor ČPS podporuje výuku rodičů 

v resuscitaci a vytvoření programu pro všechna dětská oddělení. Zatím má s touto akcí zkušenosti 

prim. Luděk Ryba a na příštím výboru bude mít na toto téma prezentaci.  

17. ČPS má 1599 členů, z toho 1581 lékařů, 416 mužů, 1183 žen, do 30 let jen 24 členů, nad 60 let 434 

členů. Co nabídnout mladým členům ČPS? Bude tématem příštích výborů. 

18. Ryba informoval výbor ČPS o technikách nošení dětí v šátku, zatím jsou vesměs pozitivní hodnocení, 

ještě bude třeba zjistit názor odborníků rehabilitace a ortopedie – příští výbor.  

19. Biolek informoval výbor ČPS o problémech s kategoriemi dle věku, pokud je přijatý k hospitalizaci 

dítěte doprovod Sazebník). V poslední době je třeba individuálně doprovod a ošetřovatelskou péči 

odůvodňovat. Názor výboru: Matka nemá vzdělání na ošetřovatelskou péči a nemůže tedy 

nahrazovat zdravotnický personál. 



Příští výbor ČPS 16. 9. 2001, ale až od 12.00 hodin !                      Zapsal: Škvor, doplnil a kontroloval: Janda  


