
Zápis jednání výboru ČPS 22. června 2011 

 
Přítomni: Janda, Biolek, Gut, Lebl, Mathonová, Ryba, Škvor., Hosté: Doc. Houšťková ( IPVZ Katedra 

pediatrie), Doc. Hoza  1.LF), Mgr. Fendrychová a Mgr. Vacušková (Národní centrum ošetřovatelství Brno ).  

 

Program:   

1. Schválení zápisu schůze z května 2011. 

2. Setkání s představiteli SPLDD a OSPDL - Janda, Gut, Ryba, Houšťková – Pozitivní je fakt, že k setkání 

ČPS a praktiků došlo. Naše strana prezentovala především názor na sjednocení vzdělávacího popromočního 

curricula, které by bylo jistě výhodné pro obě strany. Znamenalo by to 4 roky na akreditovaných odděleních a 5. 

rok pro zájemce o PLDD samostatné curriculum (analogie 5. roku pro zájemce o pediatrickou subspecializací). 

Nedalo se čekat, že se na místě dohodneme o konkrétních krocích, MZd by nicméně sloučení obou curricul 

vítalo. ČPS pošle praktikům náš zápis ze schůze a očekáváme i jejich verze, pak pokus o společné „komuniké“ 

Cílem ČPS ve vztahu k PLDD je tedy v nejbližším období především: A. Sjednocení vzdělávacího procesu v 

dětském a praktickém dětském lékařství.  

B. Péči o děti v době mimo ordinační hodiny PLDD musí zajistit PLDD, sami pohotovostní službu organizují 

(tedy není to úkolem primářů dětských lůžkových oddělen). Nemocniční pediatři se na pohotovostech jistě 

budou podílet. Optimální je pediatrická pohotovost v areálu nemocnice, kde je k dispozici odpovídající servis 

laboratorní, zobrazovací technika, atd. V některých oblastech ČR už servis PLDD docela dobře funguje, je tedy 

naděje rozšíření tohoto modulu. C. Vzájemná informovanost o chybách v péči o pacienty a chybách ve vzájemné 

spolupráci nemocniční a praktické pediatrie, návrh zkusit společné semináře- „pitfalls in pediatric“. D. Na 

podzim budeme navrhovat další společnou schůzku (asi říjen 2011). 

3. Jednání s představitelkami dětských sester - Mgr. Fendrychová a Mgr. Vacušková (Národní centrum 

ošetřovatelství Brno). Biolek formuloval problémy: A. Nedostatek dětských sester v praxi. B. V pregraduálním 

vzdělávání není dětská sestra. C. Vzdělávání dětské sestry trvá dnes 8 let! D. Není optimální spolupráce 

ošetřovatelství s odbornými společnostmi. Cílem je dosáhnout stavu, kdy už bakalářský stupeň bude „Dětská 

sestra“. Dětské sestry by měly pečovat o jedince od narození do 19 let. Národní centrum ošetřovatelství dostává 

zakázky na vzdělávací programy z MZd ČR, např. programy: 1."Dětská sestra", který je nyní posuzován na 

MZd. 2. "Dětská sestra v intenzívní péči". Zde vznikla absurdní situace, kdy absolventka je sestra pro dětskou 

intenzivní péči, ale neprošla curriculum obecné dětské sestry! Možnosti, jak zlepšit neutěšený a v budoucnu 

hrozivý stav: 1. Oslovit Českou asociaci sester - pediatrickou sekci (Mgr. Krulišová - Praha, Vorlíčková - 

Prostějov. 2. Bc. studium tak, aby začátek studia ("kmen") byl společný pro dětskou sestru a všeobecnou sestru a 

dokončení Bc. studia pak bylo různé pro oba směry. 3. ČPS bude co nejdříve jednat na MZd ČR. Oslovit JUDr. 

Jandu z oddělení vzdělávání. 4. Pokus o brzkou novelizaci zákona. 5. Oslovit LF a ZSF, zda by měly zájem o 

realizaci studia dětská sestra. Řada pracovišť v ČR je již na vzdělávání dětských sester akreditována. Výbor 

ČPS a sekce intenzívní medicíny a IPVZ (Houšťková, Biolek, Vobruba) mají odborné výhrady k novému 

vzdělávacímu programu "Dětská sestra v intenzívní péči", který byl tvořen na pokyn MZd v Národním centru 

ošetřovatelství. Biolek pošle členům výboru ČPS návrh programu i návrh komentáře 

4. Kongres Liberec 2012. Bude připraveno 1. oznámení (Škvor, Janda). Bude podepsána smlouva ČLS JEP s 

organizující agenturou BOS org, vědecký výbor (Lebl, Zeman, Škvor) bude mít schůzku v září 2011.  

5. Ceny ČPS za publikace. Vzhledem k tomu, že řada členů se na schůzi výboru při stávce dopravy nedostala, 

provedeme hlasování o některých bodech E-mailem "per rolam". Návrhy na ceny ČPS. Každoročně cena za 

nejlepší článek/články v časopise s impact faktorem - 20.000 Kč, cena za nejlepší monografii v roce 20.000- 

30.000 Kč, cena za publikace autorů do 30 let během posledních  dvou let od posledního kongresu ČPS: 50.000 

Kč. Jinak za aktivní účast na kongresu a publikaci tohoto sdělení v Čsl. pediatrii podpora členům ČPS 3000- 

5.000 Kč.  

6. Nošení dětí v šátku -stanovisko ortopedů k - souhlasil a podepsal předseda České ortopedické společnosti při 

ČLSJEP Doc. Dr. Tomáš Trč. Je k dispozici již i vyjádření Doc. Pavla Koláře, ten doporučuje ještě drobné 

úpravy, doplní Ryba a Janda a vyvěsíme do sekce pro rodiče na www.cpsjep.cz . Dále dáme k dispozici 

hlavnímu hygienikovi a masmédiím. Podrobnější sdělení vyjde v Čsl.pediatrii s citacemi literatury jako 

standardní článek.    

7. Webová stránka ČPS, asociační dohodu s Guarant International - hlasování členů výboru "per rolam".  

8. Purkyňova cena ČLS JEP - Libochovice – letošní cenu dostane prof. Klener. ČPS zastupuje Gut.  

9. Houšťková informovala výbor ČPS o připomínkách "Mladých lékařů" ke vzdělávacímu programu dětské 

lékařství. Bude posláno členům výboru ČPS  a akreditační komisi.  

10. Bude se zvažovat (Houšťková, výbor ČPS)  a jednat o zrušení akreditovaného pracoviště v oboru dětské 

lékařství I. typu. Tento typ se jeví zbytečný, školenec se málo naučí. Podle návrhu by byl jen jediný stupeň, tj. 

dnešní II. stupeň.Záruka, že tam bude team, který je schopen vzdělávat. Současné požadavky: 6 lékařů se SZ 

nebo atestací 2. st. z pediatrie s 1.0 úvazkem (minimálně 1 s atestací z neonatologie). Celkem 30 lůžek, 2 stanice, 

1200 přijatých za rok, 7500 dětí na ambulanci za rok, 1000 porodů za rok.  

http://www.cpsjep.cz/


11. Ryba upozornil na nebezpečí restrukturalizace dětských lůžkových zařízení. Začíná totiž převládat řešení 

zmenšit oddělení, která ještě zmenšit jdou (např. ze dvou stanic na jedinou) a nechat tato malá oddělení "aby se 

nic nezavíralo". Perspektivní ponechání malých dětských lůžkových odděleních, která nesplňují požadavky 

na velikost (počty pacientů) a na personální a technické vybavení (kriteria ČPS) jde proti záměrům 

zkvalitnění lůžkové péče o děti a dorost a současně nemůže zajistit základny pro popromoční curriculum 

pediatrie.  

12. Vítáme nové členovy ČPS! Kolegyně a kolegové Alena Blažková, Jana Husovská, Klára Majerová, Petra 

Janků, Ivana Kotalová, Tomáš Dědič, Petr Kříž, Jana Anna Nováková, Lucie Hájková, Hana Vojtová, Adriana 

Bartošová, Šárka Štreitová, Ivana Piačeková, Dagmar Buršová, Olga Nádeníčková, Lenka Sáblíková, Ondřej 

Zapletal, Lucie Valentová, Nikola Coková, Jan Uhlíř, Hana Bernátová, Zdeňka Neužilová. 

13. Další schůze výboru bude až v září, při aktuálních záležitostech kontaktujte předsedu, sekretáře nebo 

místopředsedy- viz kontakty na www.cpsjep.cz         Zapsal Škvor,  doplnil a kontroloval  Janda 

 

http://www.cpsjep.cz/

