
Zápis ze schůze výboru ČPS dne 15. Prosince 2011 

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

Wiedermann, Zeman. Omluveni: Houšťková, Slaný, Mihál. Host: Prim. MUDr. Kotalíková - Parlament ČR za 

TOP 09.   

 

Program: 
1. Schválení zápisu schůze výboru ČPS z listopadu 2011.  

2. Dr. Kotalíková – výbor ČPS podporuje aktivitu Dr. Kotalíkové na MZd ČR a na zdravotních 

pojišťovnách, která se snaží změnit negativní dopad zavedení systému „DRG„ na lůžkovou péči o 

děti a dorost, zejména na úhrady doprovodu rodičů.  

3. Kongres ČPS Liberec 2012 ( www.bos-congress.cz/cpc2012 ) – výbor seznámen se současným 

stavem příprav. Spolupráce s OSPDL (Dr. Cabrnochová, Dr. Procházka, Dr. Roškotová). Návrhy na 

Brdlíkovu cenu (významný přínos v péči o děti) – prof. Jiří Dunovský, prim. Erich Novák. Prosíme 

posílejte své další návrhy výboru. Bude udělena cena ČPS pro mladé autory do 35ti let, členy ČPS, 

jejichž práce byly publikovány v roce 2010 a 2011 (od roku sjezdu ČPS do dalšího sjezdu). Odměna 

vítěze 50.000 Kč. Návrhy na medaile ČPS- Gary Edwards (klauni na dětských odděleních 

v nemocnicích ), Dr. Schallerová, Ostrava). Prosíme posílejte své další návrhy výboru.  

4. Kongres ČPS v roce 2014 – výbor schválil místo jednání- Zlín. Jako pořádající agentura byla 

schválena B/P/P, Bořek Procházka, v předstihu  uvážit prezidenta akce a vědecký výbor.  

5. Schůzka zástupců výboru ČPS a PLDD: A. Kontrola kvality primární a nemocniční pediatrie – 

vzájemná upozornění na chyby v prevenci, léčbě administrativě a léčbě na regionálních setkáních 

v obecné rovině kasuistikami. Cílem je zlepšení péče, ochrana pacientů i lékařů.  B. Zajištění 

pohotovostních služeb  za účasti PLDD – LSPP. V organizaci jsou dnes velké regionální rozdíly po 

celé ČR. Dotaz na MZd na přesné znění zákona. Cílem je, aby péči o své registrované pojištěnce 

zajistili praktičtí lékaři po dobu 24 hodin), tj. i mimo své ordinační hodiny (v nočních hodinách ve 

spolupráci s lůžkovým dětským oddělením).  Forma zajištění může být různá. V současně době tato 

péče „ padá„ na lůžková zařízení, která mají pečovat o hospitalizované pacienty. Cílem je vytvoření 

pravidel LSPP, která by měla platit v celé ČR, nový zákon vstupující v platnost 1.4. 2012. jasně 

definuje podle paragrafu 45 písmeno l/ povinnost lékařů v primární péči podílet se na žádost kraje, 

jehož krajský úřad  mu udělil oprávnění,  lékařské pohotovosti.  

6. Webová stránka ČPS – inovace s Guarant International  (Janda, Bronský ), asociační dohoda mimo 

webové stránky bude demonstrována výboru ČPS.  

7. Informace o časopisu  Čsl. Pediatrie (Pozler). Plán je 6 čísel za rok, další event. supplementa. Sborník 

abstrakt kongresu v Liberci bude v suplementu, abstrakta kongresu jako obvykle česky i anglicky. – 

příprava supplementa s abstrakty prací X. celostátního sjezdu v Liberci,  (3.-6 říjen 2012). 

Předpokládané náklady 100.000 Kč. Diskuze o možné podpoře dalších suplement. Vlastních 

originálních příspěvků pro časopis je zatím dost.  Redakční rada časopisu zasedá dnes po schůzi výboru 

ČPS.  

8. 20. Annual Meeting of ESPCR v Brně. Podpora ČPS– ceny oceněným prezentacím mladých pediatrů- 

celkem k dispozici 30.000 Kč, ocenění vedoucí organizačního teamu inž. Kodýtkové  (Janda, Hrstková 

).  

9. ECMO: MUDr. Vobruba z Kliniky dětí a dorostu - JIRP -na Karlově seznámil výbor ČPS se současnou 

situací použití metody, která je zatím málo využívaná- viz informace zdola- Zprávy výboru..  

10. Dítě a zevní prostředí: výbor ČPS schvaluje podporu projektu webové stránky (zatím zajišťováno ZSF 

Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích) http://www.allum.jcu.cz.  

11.  Stav financí – konto ČPS 3 795 000 Kč (Smrčka) 

12. Učebnice pro dětské sestry: příprava nového vydání učebnice pro dětské sestry (1. vydání Klíma J. a 

kol. Pediatrie. Praha: EUROLEX Bohemia, 2003. 320 s. ISBN 80-86432-38-6), potřeba je naléhavá a 

výbor může i vydání finančně podpořit (Smrčka, Klíma). 

13. Diferenciální diagnostika v pediatrii- monografie. Výbor hodlá podporovat již starší iniciativu Doc. 

O. Pozlera ve vydání monografie, která dlouhá desetiletí u nás chybí.  

14. Podpora členů ČPS při aktivní účasti na zahraničních kongresech- Janda (Annual Meeting of 

European Society for Paediatric Nephrology, Dubrovník 2011). Jandovi uděleno v Dubrovníku čestné 

členství ESPN. 

15. Ošetřovatelská péče v pediatrii – curriculum - úprava, připomínky ze strany ČPS (Biolek)   

16. European Academy of Pediatrics- Zpráva o meetingu v Bruselu v  prosinci 2011 bude na příštím 

výboru. Připravit naši účast na mezinárodním setkání vedoucích představitelů primární pediatrie 

v květnu 2012 v Praze (May 10 -12, 2012). 

http://www.bos-congress.cz/cpc2012
http://www.allum.jcu.cz/


17. Noví členové ČPS: Mráčková Petra (Benešov), Rezková Petra (Praha 4) 
                     Zapsal: Škvor  a Gut                                                                            Kontroloval a doplnil: 

Janda  


