
Zápis z jednání výboru ČPS 12. 5. 2011 

 
Přítomni: Janda, Biolek, Gut, Hrstková, Lád, Ryba, Smrčka, Svojsík, Škvor. 

Hosté: Doc. Houšťková (IPVZ katedra pediatrie), Doc. Hoza, Doc. Doležalová (VFN, l. LF ). 

 

1. Schválen zápis jednání výboru z dubna 2011.  

2. Navrhovaná restrukturalizace pediatrické lůžkové péče – navržené termíny schůzky s ředitelem VZP 

Horákem (Janda, Gut, Pozler, Ryba, Houšťková). Řada lůžkových oddělení pro děti a dorost stále 

nesplňuje požadavky stanovené odbornou společností jako minimální. Cílem je zajistit, aby finanční 

prostředky, které by byly ušetřeny restrukturalizací lůžkové péče zůstaly zachovány pro funkční 

lůžková zařízení s akreditací postgraduálu a neunikaly  z oblasti lůžkové péče o děti. 

3. Doc. Houšťková informovala výbor ČPS o novinkách v IPVZ, jehož ředitelkou se stala Mgr. Vendula 

Pírková. Situace kolem IPVZ není zatím jasná, IPVZ bude i nadále mít na starost postgraduální 

vzdělávání v rámci primární péče, včetně PLDD. Nový způsob  vzdělávání v rámci lékařských fakult- 

vznikne „koordinační rada“, řada věcí se upřesňuje na úrovni LF a univerzit. Informace s dalším 

upřesněním v Bulletinu č. 6. Houšťková  a Ryba pověřeni sepsáním aktuální informace pro absolventy 

začínající své curriculum „Dětské lékařství“  

4. Schůzka s PLDD a OSPDL (Houšťková, Janda, Gut, Pozler, Ryba  bude 1. 6. 2011 v Praze v sídle 

OSPDL a SPLDD. 

5. Schůzka představitelů dětských sester – bude nový termín (Janda, Biolek, Houšťková). Houšťková 

osloví Ústav ošetřovatelství l. LF.  Nemohly by sociálně- zdravotní fakulty otevřít studijní obor dětská 

sestra ? Došlo ke zcela absurdní situaci, kdy vzdělávání dětské sestry dnes trvá 9 let! Prof. Hrstková 

pozve na příští výbor ČPS představitele dětských sester z Národního centra ošetřovatelství. v Brně- 

Vinařské ul.  

6. Kongres ČPS v Liberci v roce 2012 (Janda, Škvor). Informace o stavu příprav a o jednání s agenturou 

BOS org a ČLS JEP. Scientific committee: návrh Zeman, Lebl, Škvor 

7. ESPCR v Brně a Europaediatrics ve Vídni – viz podrobněji Bulletin.  Kongres v Brně zajištěn, účast 

PhD studentů je doporučena a žádoucí.  

8. Ceny ČPS za publikace – další jednání na příštím výboru, návrh zvýšit odměny. 

9. Mini – Questionnaire pro prof. Jochen Ehricha – bude splněno. 

10. Stanovisko ortopedů (prof. Trč) k „nošení dětí v šátku„ – bude doplněna konečná verze (Janda, Ryba). 

11. Diskuse o webové stránce ČPS a asociační dohodě s agenturou Garant International. Bude schůzka 

s Mgr. Šašíkem 18. května (Janda, Bronský) 

12. Záštita (podpora) ČPS větších  odborných akcí – tj. regionálních nebo republikových –  Je třeba 

novelizovat pravidla. 

13. Skupina (Janda, Smrčka, Houšťková) vypracuje manuál pro MZd o péči o intoxikované alkoholem a 

návykovým i látkami. Agresivní pacient je pro dětská lůžková oddělení velkým rizikem pro všechny. 

Problémy ve všech regionech, agresivní jedinci pod vlivem alkoholu event. drog představují riziko pro 

běžné lůžkové oddělení.  

14. Úhrada surfaktantu pracovištím, která nejsou perinatologickými centry může být problém. (Gut, 

Hoza). Biolek zjistí situaci na výboru neonatologické společnosti.  

15. Výbor ČPS podporuje žádost (Doležalová, Hoza, Janda) „rozšíření registrace - of label indikaci 

přípravku anti TNF-  Kineret, podanou na SÚKL, vzhledem k tomu, že není jiná možnost léčby.  

16. Příští výbor ČPS 16.6.2011 

  Zapsal:  Škvor                                              Kontroloval a doplnil: Janda  

 


