
Zápis ze schůze výboru ČPS 21. října 2010  

Zápis z jednání výboru ČPS dne 21.10. 2010. Přítomni: Janda, Biolek, Gut, Hrdlička, Hrstková, Lád, Lebl, 

Mathonová, Mihál, Pozler, Ryba, Slaný, Smrčka, Svojsík, Škvor. Host: Doc. Houšťková (IPVZ). Program:         

1. Schválení zápisu schůze ze září. 

2. Zpráva o sjezdu ČPS v Olomouci – Mihál dodá k publikaci do Čsl. pediatrie.  

3. Postgraduální vzdělávání, IPVZ – Houšťková informovala výbor o aktuální situaci. Byla odvolána 

náměstkyně IPVZ Mgr. Krejčíková a je nová náměstkyně Dr. Andrea Vrbovská. Uvidíme, co bude 

v postgraduálním vzdělávání. Pediatrické logbooky viz www.ipvz.cz .     

4. Časopis Čsl. pediatrie (Pozler, Janda). Výbor byl seznámen s výsledky jednání s vydavatelstvím 

Mladá fronta. Členové výboru hlasováním rozhodli, že časopis bude v roce 2011 vycházet v NTS ČLS. 

V úvahu přichází oslovení i dalších vydavatelství (skupina Janda, Lebl, Pozler).  

5. Proběhla obsáhlá diskuze o perspektivě České pediatrické společnosti s tím, že bude již v konkrétnější 

podobě pokračovat na jednání výboru ČPS 21. listopadu. 

6. Stanoviska ČPS. A. Plavání kojenců – Janda doplnil článek Mihála a odeslal Pozlerovi do Čsl. 

pediatrie a tato nová verze bude na www.cpsjep.cz  a dána k dispozici masmediím. B. Nošení dětí 

v šátku – o problematice výbor informoval Ryba. Informací je málo a nejsou jednoznačné. Důležitá je 

abdukce v kyčlích a ne předčasná (tj. do půl roku) vertikalizace. Je třeba sjednotit terminologii a 

domluvit se na společném stanovisku s ortopedy. Janda zjistí názory pediatrů v Německu a v Rakousku.  

C. Hormonální antikoncepce u dorostenek – zatím jsou zprávy asi o 100 dorostenkách, u kterých se 

objevily periferní trombózy nebo dokonce embolie plicní a cévní příhody mozkové. Komplikací je 

určitě více, protože řada dětských oddělení informace neposlala! D. Prof. Goetz článek o IVF a 

preimplantační   diagnostice nenapíše a budou osloveni jiní kolegové genetici.  

7. V Brně bude 23. – 25. 6. 2011 kongres European Society of Pediatric Clinical Research. Referovala 

Hrstková, Janda se spojí s prof. Kovácsem, který byl posledním pořadatelem akce v Bratislavě. Bude 

požádán o zprávu o konferenci pro Čsl. pediatrii.   

8. ČPS (Janda) podpoří v dalších jednáních znovu zařazení specializace dětské gynekologie jako 

certifikovaného kurzu (dopisy ČLK, MZd).  

9. ČPS požádá znovu MZd (ministra) o potřebnou podporu Zdravotního a očkovacího průkazu.  

10. Webová stránka ČPS – webmaster MUDr. Bronský bude pozván na příští výbor ČPS.  

11. BCG vakcinace – Janda osloví prof. Prymulu. 

12. Centra pro cystickou fibrózu – výbor schválil.  

13. Malování na dětských odděleních (Gut) – zatím doporučení pravidla stávající ponechat.  

14. Prezentace firmy GHC GENETICS Ltd. (Bc. Karla Čížová, MBA) – výbor seznámen s projekty 

v oblasti péče o děti, tj. mediální kampaně pro laickou veřejnost na různá témata. Firma pošle výboru 

konkrétní návrhy.  

15. Žádosti o podporu členů ČPS: Dr. Černá, Dr. Pokorná – schválení podpory á 3.000 Kč na aktivní 

účast na kongresech.     Zapsal: Škvor, kontroloval: Janda  

 

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

