
Zápis z jednání výboru ČPS dne 20. ledna 2011 

 
Přítomni: Janda, Gut, Hrdlička, Hrstková, Lád, Mathonová, Mihál, Pozler, Ryba, Slaný, Smrčka, Souček, 

Svojsík, Škvor, Wiedermann, Zeman. Hosté: Doc. Houšťková ( IPVZ ), Jana Skalová (Dětská rehabilitace FN 

Plzeň), Dr. Bronský (web master www.cpsjep.cz).  

Program: 

1. Schválení zápisu schůze výboru z prosince 2010. 

2. Členské příspěvky ČPS – výhody pro členy (Pozler). Výborem bylo odhlasováno: A.  Pro členy ČPS 

do 32let věku bude roční členský příspěvek 250 Kč a k tomu zdarma na roční předplatné časopisu Čsl. 

Pediatrie. B. Pro všechny členy ČPS bude příspěvek 5.000 Kč na zahraniční odborné akce v případě 

aktivní účasti a dodání zprávy pro náš časopis., podmínkou je tedy publikování abstrakt sdělení v Čsl. 

pediatrii. C. Cena ČPS pro mladé autory do 32 let za nejlepší přednášku (poster) na sjezdu ČPS, 

podmínkou je publikování abstraktu v Čsl. pediatrii. D. Cena ČPS pro mladé autory do 32 let za 

nejlepší přednášku (poster ) na mezinárodní konferenci v daném roce, podmínkou je publikování 

abstraktu v Čsl. pediatrii. E. Cena ČPS pro mladé autory za nejlepší publikaci v daném roce 

v impaktovaném žurnále.   

3. www.cpsjep.cz (Janda, Bronský, Pozler, Hrstková, Mathonová ). Diskuse o stránkách společnosti 

(Pozler) s připomínkami členů výboru. Pro některé rubriky určeni vedoucí: Pracovní skupiny – Pozler, 

Stanoviska ČPS – Janda, Očkování – Hrstková, viz také www.ockovanideti.cz, Kongresy, doškolování 

–  Mihál, Wiedermann, Novinky – Gut, Doporučení – Janda, Bulletin – Janda, Postgraduální vzdělávání 

– Houšťková. Hrstková a Mathonová připraví podklady recentní podklady pro Primary, Secondary and 

Tertiary Pediatric Care in the Czech Republic  (web v angličtině).  

4. Stanovisko výboru ČPS k akci „ Děkujeme – odcházíme: podle informací ze všech regionů ČR 

existuje reálné přímé ohrožení života dětí včetně novorozenců. 2. výbor oslovuje obratem předsedu 

vlády, vládu ČR a ministra zdravotnictví ČR k neprodlenému přijetí opatření, aby byly zajištěny 

důstojné podmínky pro práci lékařů a sester. Stanovisko zasláno jmenovaným a také ČTK. Janda se 

domluví s prof. Plavkou na stanovisku neonatologů.  Dopis vyvěšen hned na www.cpsjep.cz- viz 

Novinky, 24.1. 2010 

5. Finance ČPS ( Smrčka, Janda). Na kontě společnosti 2.582.000 Kč. Nejvýznamnější přínos 

představoval kongres v Olomouci.  

6. Stanoviska ČPS. Viz www.cpsjep.cz. Kontraceptiva – dotazník při preventivních prohlídkách 

dorostenek je na úrovni PLDD, stimulace k finalizaci formy informace pro rodiče a dorostenky. Řeší se 

saunování dětí – viz www.cpsjep.cz – materiál pro MZd ČR Dr. Mikolášek.  Nošení dětí v šátku (Baby 

Slings, Tragtuch). Výbor byl seznámen s názorem paní Jany Skalové z dětské rehabilitace FN v Plzni. 

Většina fyzioterapeutů je proti dlouhodobějšímu nošení dětí v šátku, bez zásadních námitek je pouze 

nošení dětí krátkodobé. Výborem ČPS bude ještě požádána o názor společnost pro rehabilitaci (doc. 

Pavel Kolář), čekáme ještě na vyjádření výboru ortopedické společnosti.  

7. Sjezd ČPS v roce 2012 (Janda, Škvor). Janda osloví dětské chirurgy k aktivní účasti tak, aby měla 

dětská chirurgie zastoupení v jednotlivých blocích pediatrických sdělení. To je považováno za 

výhodnější, než aby byl jeden samostatný blok dětské chirurgie. 

8. ESPCR (Meeting European Society for Pediatric Clinical Research - ESPCR) v Brně 2011 -

Hrstková ) je akce, která má podporu ČPS. Přednostové klinik informujte své PhD studenty.  Výbor 

ČPS souhlasí s předáním čestného členství ČPS prezidentovi ESPCR prof. Radvanovi Urbankovi, 

podklady a zdůvodnění dodá do sekretariátu ČLS JEP Janda.  

9. Baby box (Biolek). Stanovisko MZd ČR je, že baby-box není zařízením MZd, dodatečně ale po dodání 

podkladů slib, že bude po technické stránce řešeno.   

10. Ceny ČPS za publikace 2010 – komise Gut, Mihál, Pozler. 

11. Informace z Katedry pediatrie IPVZ (Houšťková) Do postgraduální přípravy bylo v roce 2010 

zařazeno do dětského lékařství 96 lékařů a do praktického lékařství pro děti a dorost 50 lékařů.  

12. Podzimní akce analogická zahraničí, ale zaměřená na děti a dorost „Salt Awarness Week for Children 

and Adolescents“ (Informace veřejnosti o škodlivosti vysokého příjmu soli u kojenců, dětí a 

dorostu“, do podzimní (předběžně říjen 2011) budou zapojeni i praktičtí lékaři pro děti a dorost 

(koordinace MUDr. B. Procházka, Kutná Hora). Dle předběžných závěrů pilotní studie DASH diet a 

Kardisal (sůl, která obsahuje 40 % KCl ) Janda, Hrstková). ČPS tuto akci podporuje.  

13. „Pediatrické večery ČPS„ v Lékařském domě v Praze byly dříve tradicí a pediatry byly oblíbené a 

navštěvované. Pro řadu dalších akcí v posledních létech od tohoto typu prezentací upuštěno, ve výboru 

ČPS nyní dohodnuto zkusit tyto večerní akce obnovit.  Navrhovaná frekvence 3-4 x ročně, program 

budou zajišťovat postupně dětské kliniky z ČR, akce budou mít postgraduální charakter s účastí IPVZ a 

je ke zvážení i následný společenský program v Praze. Podrobnosti budou v dalších číslech Bulletinu 

ČPS.  
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14. Hračka pro děti Neo Rube je vzhledem k magnetům pro děti nebezpečná a může při požití dojít až 

k akutnímu operačnímu zásahu (Houšťková, Prchlík – FTN Praha).  

15. Návrh k diskuzi s ministrem zdravotnictví (Biolek): A. Perspektivně sjednocení pediatrie. B. Tlak na 

ustanovení odboru péče o děti a dorost na MZd ČR. C. Centralizace péče o dětské pacienty ve smyslu 

již dlouho navrhovaného rušení nemocnic prvního typu. D. Dětské sestry- diskuze o náplni curricula 

jejich vzdělávání E. Zjednodušení administrativy akreditace pracovišť. F. Kvalifikace pediatrů s atestací 

2. stupně v pediatrii. G. Dětská intenzívní péče. H. „Ošetřovatelství v pediatrii“. CH. Personální 

vybavení pracovišť- I. Hospitalizace doprovodu (matek) hospitalizovaných dětí.  

16. Příští výbor ČPS bude ve středu 16. 2. 2011.    

Zapsal: Škvor, kontroloval a doplnil: Janda  

 


