
Zápis ze schůze výboru ČPS dne 20. 10. 2011 

 
Přítomni: Janda, Biolek, Hrdlička, Lád, Mathonová, Mihál, Ryba, Slaný, Smrčka, Souček, Svojsík,  Škvor,  

Zeman. 

Hosté: Doc. Houšťková ( IPVZ ), Doc. Hoza, ing. Červinka ( Veletrhy Brno, a.s. ) 

 

Program:  1. Odhlasován zápis zářijové schůze.  2. Sociálně pediatrická problematika - kojenecké ústavy, 

zpráva o jednání s ministrem Hegerem dne 13.10.2011 ( Janda, Zeman ). Seznámení výboru ČPS s dopisem 

ministra Drábka. Dr. Schneiberg připraví podklady pro výbor ČPS ve spolupráci s praktiky. Smyslem je nejdříve 

připravit podmínky a pak teprve rušit kojenecké ústavy. 3. Ing. Červinka seznámil výbor s činností Veletrhy 

Brno, a.s. a možnostmi spolupráce - pořádání odborných akcí všeho rozsahu.  4. Akreditace dětských 

lůžkových oddělení v ČR. Východiska - strom života pediatrů se vyvíjí nepříznivě, populace dětských lékařů 

stárne,  pro přípravu k atestacím je třeba dostatek lůžek, neposkytnutí akreditace ještě neznamená rušení 

lůžkového zařízení, akreditace pracovišť, kde je dostatek materiálu pro postgraduální výuku, jsou rozpory v 

počtu lůžek skutečných a udávaných, dostupnost lůžkového oddělení pro pacienty, počty a kvalita školitelů. 

Cílem ČPS není rušit a zavírat dětská lůžková oddělení, ale vytvořit prostředí, kde se lékaři pro děti a 

dorost dobře vyškolí. Společný požadavek pro pracoviště s akreditací I. a II. typu pro dětská lůžková oddělení - 

počet lůžek 25 a více. Výsledky hlasování: 1. Stanovit určitý počet lůžek jako minimální?  Ano - Janda, Biolek, 

Pozler, Smrčka, Hrdlička, Ryba, Slaný. Ne ( tj. vypuštění počtu lůžek jako kriteria pro akreditaci ) - Mathonová, 

Mihál, Škvor, Zeman. Ano: Ne = 7: 4.  Dále akreditace I. typu - 600 porodů za rok, 1000 přijatých dětí za rok 

(bez doprovodu), 2 školitelé + 1 atestovaný lékař.  Školitel má atestaci, 10 let praxi a plný pracovní úvazek. 

Akreditace II. typu 1000 porodů za rok, 1500 přijatých dětí za rok ( bez doprovodu ) a 4 školitelé + 4 atestovaní 

( minimálně 1 neonatolog ). 5. prof.  Mihál- informoval o předání specializačního vzdělávání lékařů z IPVZ na 

jednotlivé LF – možno dokončit přípravu pod hlavičkou IPVZ nebo přejít na vybranou LF. Examinátory jmenuje 

MZd na návrh LF, odb. společností, ČLK. Některé praktické otázky zatím nedořešeny – podrobnější informaci 

do Bulletinu zašle prof. Mihál                                                                       6. prim Mathonová - diskutována 

problematika hospitalizace dětí na nepediatrických odděleních- regionální rozdíly značné, ve většině regionů toto 

není vnímáno jako problém- děti mimo dětská oddělení leží hlavně na odděleních ORL, ortopedie, někde i 

chirurgie (problémy vznikají v nemocnicích, kde dětské oddělení není!). Trvá snaha prostřednictvím poslanců a 

senátorů připravit změny v zákoně, který hospitalizace dětí mimo dětská oddělení umožňuje – Janda osloví 

poslance MUDr. Gregoru, prim Mathonová MUDr. Svobodu, vítána iniciativa všech členů výboru ve svých 

regionech 

7. Doc. Hoza- návrh vybraných léků a potravinových doplňků na úhradu pojišťovnami (enzymy u cystické 

fibrózy, ibuprofen u revmatiků) - výbor souhlasí  SÚKL konstituuje novou pracovní skupinu složenou 

z odborníků v pediatrii a pediatrických subspecializacích – s většinou navržených jmen výbor souhlasí, pro obor 

dětské psychiatrie navrhuje Dr. Hrdličku nebo Dr. Goetze. 

8. Prof. Zeman- pediatrický kongres Liberec 2012 – do vědeckého výboru navrhuje jmenovat zástupce odborné 

společnosti PLDD – Dr. Cabrnochovou a  Dr. Neugebauer  9. Schůzku se zástupci PLDD- termín na listopad 

domluví Janda. 10. IZIP – ve VZP má na starosti Dr. Bek – podle názoru členů výboru má projekt mnoho 

problémů 

11. Výběrové řízením tiskárnu ZOP- Prof. Janda- Zdravotní očkovací průkaz – i zde problémy trvají 

       12. Karlovarské minerální vody. Bude  uzavřena nová smlouva ve stejném znění, jako minulá.  

       13. Návrh zkrátit léčebný pobyt v lázních u dětské obezity výbor nepodporuje. Dopis ČPS a  OSPDL poslancům 

a MZd. 

       14. Prim Smrčka- referuje o příznivé obchodní bilanci a časopisu Čsl. Pediatrie 

       15. Asociační dohoda s firmou Guarant- zatím bude uzavřena dohoda o vedení webové stránky  ČPS 

16. Noví členové ČPS – Petrusová- Bakosová Eva, Karlovy Vary, Buriánková Eva, Klatovy, Dortová 

Věnceslava, Prachatice, Hodáňová Vlasta, ???, Moravcová Markéta, Náchod, Nemythová Martina, Čáslav, 

Králová Martina, Uhlířské Janovice,Zach Jiří,Praha, Rohanová Magdaléna, Brno, Švorčíková Barbora, Náchod, 

Komrska Vladimír, Praha, Krylová Kateřina, Hradec Králové, Paťhová Petra, České Budějovice, Fryčerová Gita, 

Olomouc, Holá Kristiana, Praha. Smlouva s agenturou Garant přesunuta na příští výbor 

Termín příštího výboru 15. prosince (listopadový termín připadá na státní svátek- aktuální problémy budou 

řešeny per rolam).                                                                                                                Zapsali Škvor a Ryba, 

kontroloval  Janda  

 


