
Zápis ze schůze výboru ČPS dne 18.listopadu 2010  

Přítomni: Janda, Biolek, Gut, Hrstková, Lád, Lebl, Mathonová, Pozler, Ryba, Smrčka, Souček, Svojsík, Škvor, 

Zeman.   

Host: Doc. Houšťková ( IPVZ ), Dr. Kytnarová ( Obezitologie dětí a dorostu ). Program:  

1. Schválení zápisu schůze z října 2010. 

2. Časopis Čsl. pediatrie. Cílem časopisu je nadále udržet jeho vědecký charakter s výraznější 

postgraduální částí. Proběhla diskuse o členském poplatku ČPS a současně předplatném časopisu, 

diskuse o publikacích autorů, kteří se připravují na atestaci z dětského lékařství.  

3. Diskuse o členství v České pediatrické společnosti a o výhodách pro členy (podpora vzdělávání 

členů, účasti na zahraničních i domácích akcích, ceny pro mladé pediatry). Připravuje se zvláštní 

setkání členů výboru a hostů na toto téma.   

4. Postgraduální vzdělávání (  Doc. Houšková ). Nová náměstkyně IPVZ Dr. Vrbovská.  Je stále mnoho 

nejasností, v letním semestru 2011 bude ještě IPVZ fungovat. Do přípravy curricula Dětské lékařství se 

letos přihlásilo 58 absolventů, v r 2009 115! Podrobnosti na www.ipvz.cz .Výbor byl seznámen 

s jednáním akreditační komise pro vzdělávání v pediatrii, řada dětských lůžkových oddělení nedostane 

pro nízký počet lůžek akreditaci, neznamená to, že jejich činnost bude ukončena, jen se tam nemohou 

absolventi po promoci vzdělávat.   

5. Pravidla pro hodnocení doplňků výživy pro děti. Na příští výbor bude pozván prof. Nevoral 

k objasnění pravidel, jak postupovat v rámci ČPS. Byl navržen „ grading „ doporučení od ČPS pro 

firmy: LOGO ČPS, Doporučeno ČPS, Odborně posouzeno ČPS, Není námitek proti použití u dětí …. 

Proběhlo jednání o nápoji Bimboo – výsledek =„ Odborně posouzeno ČPS„  

6. Stanoviska ČPS. Plavání kojenců – upravený článek již v redakci, respektuje i recentní data 

zahraničních studií, jedna USA studie ukázala, že děti absolvující kurzy se méně často topily. Současně 

ale opakovaně zdůrazněno, že to nesmí vést k tomu, že pobyt ve vodě v této věkové skupině nevyžaduje 

přítomnost a trvalou pozornost dospělé osoby.  Nošení kojenců a batolat v šátku – převládá pozitivní 

názor, bude ještě konzultováno s dětskými ortopedy, aby nedošlo k diskrepancím při možném 

doporučení. Na výbor ČPS bude pozván referent se zkušenostmi v tomto smyslu a v rehabilitaci. 

Hormonální antikoncepce u dorostenek – pokračuje sběr dat (MUDr. Ivana Hadačová Praha Motol) 

Na podkladě dotazníku na webu ČPS (www.cpsjep.cz) se podařilo získat data o cca 100 dorostenkách 

s dg. trombóza event tromboembolické komplikace, včetně fatálních případů. Připravuje se dotazník 

s informacemi pro rodiče a dorostenky při preventivních prohlídkách u PLDD.  Baby-boxy (Biolek) 

jsou prostředky zdravotnické techniky, pro které by měla platit pravidla stejná jako u jiné zdravotnické 

techniky! Tak tomu ovšem dosud nebylo. Dopis na toto téma s dotazem na MZd  (Janda a Biolek).  

7. Prosíme, abyste si opravili původně uvedené datum kongresu European Society of Pediatric Clinical 

Research v Brně v r 2011, bude se konat v Brně dne 1. července 2010 (Hrstková). Změna termínu na 

podkladě konání evropského kongresu Europaediatrics ve Vídni (viz informace shora)..  

8. Na vědecké radě ČLK nebyla akceptována žádost gynekologické společnosti proti znovu zařazení  

dětské gynekologie jako certifikovaného kurzu ( Janda ). Výbor ČPS podporuje zařazení dětské 

gynekologie jako certifikovaného kurzu. Janda osloví Dr. Cabrnochovou, koho praktičtí dětští lékaři 

zvou na své vzdělávací akce jako přednášející.   

9. Komise péče o dítě na MZd dne 4.11. 2010 s MUDr. Truellovou ( Janda ). Diskutována možnost 

rozšíření péče ( sekundární i primární ) zdravotnickými zařízeními ( včetně hospitalizací ) pro děti a 

dorost nad 19. rok věku u chroniků nebo vůbec. Janda požádá o názor praktické lékaře pro děti a dorost.  

Případně je možné jednání se zdravotními pojišťovnami. Kdo se má starat o děti s ADHD – 

pedopsychiatři – psychologové – neurologové? ( Janda, Houšková ). V ČR je aktuální výskyt pertuse.  

10. Zrušení celoplošné vakcinace proti TBC. Novelizovaná vyhláška je na www.cpsjep.cz 

11. Www.cpsjep.cz – na příštím výboru inventura stránek. Bude pozván webmaster Dr. Bronský. 

Novelizace anglické mutace powerpointové prezentace Pediatrics in Czech Republic ( Hrstková, 

Mathonová )  bude až po 31.12.2010.  

12. Úvazky „ školáků „ na klinikách a uznávání výkonů zdravotními pojišťovnami ( Lebl, Zeman ). 

Bude iniciováno jednání s pojišťovnami.  

13. Ostravský den preventivní pediatrie bude 1.4.2011 v Ostravě, Clarion Congress Hotel ( dříve Atom ), 

program bude na www.mnof.cz, kontakt doc. MUDr. Jaroslav Slaný, CSc.  

14. Inventura majetku ČPS – bude řešit pokladník a předseda.  

15. Teploměry, tonometry – semináře o aktuálním stavu měření teploty a tlaku zajistí po celé ČR firma 

BOS.org.  

16. Noví členové ČPS.   

17. Zápisy z výboru ČPS budou na www.cpsjep.cz. 

18. Žádosti o podporu – odsouhlaseno. Janda UNEPSA, Hrdlička EPA.  

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


19. Vzdělávací program pro dětské sestry – ošetřovatelství v pediatrii (Houšťková, Biolek ). Situace je 

špatná a stále horší. Je vážný nedostatek dětských sester po celé republice. Na toto bylo opakovaně 

dlouhodobě výborem ČPS upozorňováno. Vzdělávání dětských sester je znevýhodněno, absolventky 

v oboru nezůstávají, jsou i významné věcné výhrady k odborné náplni programu. Ideální by bylo 

přesunout vzdělávání zpět na pregraduální úroveň, každá velká nemocnice by měla mít vlastní 

vzdělávání dětských sester. Janda, Biolek a Ryba připraví návrh textu pro rezort k oponentuře výborem. 

ČPS bude jednat s MZd. Cílem bude buď změnit postgraduální vzdělávání dětských sester nebo 

zapracovat všeobecné sestry na dětské sestry. V tomto případě by měl zmizet současný administrativní 

požadavek zdravotních pojišťoven na dětské sestry v praxi. Problém je, že brzy dětské sestry nebudou! 

Současný systém nezajistí zdravotní péči o děti a dorost. 

20. Obezitologie dětí a dorostu. Předsedkyní nového oboru je Dr. Jitka Kytnarová ( Praha ). Seznámila 

výbor ČPS s tím, že nový obor obezitologie dětí a dorostu požaduje svou vlastní  samostatnou pracovní 

skupinu v rámci ČPS a nechce být součástí pracovní skupiny  pro  endokrinologii dětí a dorostu. Může 

se dokonce v případě nedohody stát dětská obezitologie ne součástí pediatrie, ale součástí 

obezitologické společnosti pro dospělé. Dětská obezitologie je dnes samostatným oborem víceoborové 

spolupráce a samostatnost oboru může péči o obézní děti a dorost (všeobecně dnes špatnou až žádnou!) 

zlepšit.  V diskusi na výboru ČPS bylo toto rozhodnutí samostatné pracovní skupiny obezitologie bez 

dětské endokrinologie považováno za nešťastné, za jev dalšího a zbytečného štěpení dětské 

endokrinologie, ochuzením vzájemného působení obou oborů ku prospěchu všech. Také bylo 

připomenuto, že většinu odborné „lékařské„ práce s obézními dětmi zajišťují praktičtí lékaři pro děti a 

dorost spolu s endokrinology. Bylo upozorněno, že i vytvoření pracovní skupiny dětské obezitologie 

v rámci pracovní skupiny dětské endokrinologie umožňuje obezitologii plnou její samotnost a žádané 

možnosti práce i vývoje ( Lebl ). Dopis shrnující závěr jednání výboru napíše dětským obezitologům 

Janda – výbor ČPS bude respektovat názor a přání pracovní skupiny dětské obezitologie a požádá o 

více informací pro případná další jednání.  

  Zapsal: Škvor                                                                      Doplnil a kontroloval: Janda  

 


