
Zápis ze schůze výboru ČPS dne 15. března 2012 

Přítomni: Janda, Biolek, Gut, Houšťková, Lebl,  Smrčka, Svojsík, Souček, Škvor, Wiedermann, Zeman. Host: 

Hoza (vedoucí pracovní skupiny lékové politiky při ČPS)  

 

Program:  

1. Souhlas se zápisem jednání v únoru 2012.  

2. Diskuze o dětských lůžkových odděleních a stacionáři. Hlasování o tom, zda se má výbor ČPS 

restrukturalizací dětských lůžkových oddělení v ČR vůbec zabývat? Ano, má -7 hlasů, Ne, nemá 1 hlas (Zeman z 

obavy, aby ČPS nepřispěla k případnému rušení některých zařízení, to ale cílem ČPS není).. Pomocí dopisu 

primářům a dotazníku pro jednotlivá lůžková oddělení budou získána nová data o stavu lůžkového fondu  v celé 

ČR. Prosíme všechny primáře/zástupce o odeslání vyplněných dotazníků co nejdříve. 

3. Kongres ČPS v Liberci 2012 –  připravena je další e- mail informace ve spolupráci s praktickými lékaři pro 

děti a dorost.  Podána zpráva o stavu příprav (Lebl, Škvor, Zeman). Zahraniční hosté: účast přislíbili  Prof. 

Wagner (prezident DGKJ – německé pediatrické společnosti ) a Prof. Kerbl (prezident OGKJ -rakouské 

pediatrické společnosti) pošle náhradníka, sám je v době našeho kongresu v USA. Hejtman a primátorka  

Liberce vyzváni k podpoře kongresu. Brdlíkovu cenu ČPS dostane prof. Dunovský a  medaile ČPS ČLS – 

emeritní   prim. E. Novák a Gary Edwards – cliniclowns a čestné členství emeritní prim. Mendl. Komise za ČPS 

pro hodnocení oceněné nejlepší práce autora ( člena ČPS před podáním žádosti ) do 35ti let věku –  Gut, Mihál, 

Pozler. Cena bude předána na kongresu – 50.000 Kč, přednáška laureáta bude v programu – 15 minut, předsedat 

sekci bude předseda Janda. Práce musí být publikována v roce 2010 nebo 2011. Zasílejte přihlášky do soutěže  

doc. Pozlerovi, uzávěrka přihlášek 31.5.2012!  

Výbor ČPS souhlasí s doplacením kongresového poplatku do Liberce pro mladé členy ČPS do 30ti let do 

částky 400 (včasná registrace) resp. 500 Kč.  

4. Změna nakladatele Čsl. pediatrie (Mladá Fronta vs. původní firma p. Brzobohaté). Pozler a Hoza jednali 

s prof. Blahošem (ČLS JEP). ČPS musí přistoupit jako součást ČLS JEP na smlouvu ČLS s Mladou frontou, i 

když se změnou nakladatele nesouhlasí. ČPS požádala, aby všechna čísla roku 2012 měla dosavadní formát a 

grafickou úpravu beze změny. Ke změně by došlo až od prvního čísla 2013, to zástupce MF (MUDr. Hofman) 

slíbil. Výbor ČPS zároveň žádá doc. Pozlera, aby pokračoval ve vedení časopisu do konce roku 2012.  

5.V suplementu Čsl. pediatrie vyjdou abstrakta kongresu v Liberci. Abstrakta budou česky nebo slovensky 

nebo anglicky, včetně sekce sester. Redakci abstrakt a závěrečnou korekturu provede vědecký výbor kongresu 

spolu s dalšími pověřenými osobami. Náklady na suplementum ponese z 50 % ČPS a z 50% agentura  kongresu 

BOS z nákladů kongresu. Suplementum s abstrakty bude vydáno pro každého člena ČPS, pro každého  účastníka 

kongresu, který není členem ČPS a pro sestry - účastnice kongresu. Výbor souhlasí s harmonogramem příprav 

suplementa. Do 8.června odešle BOS vědeckému výboru kongresu všechna došlá a „ srovnaná „ abstrakta ke 

korektuře, poté budou abstrakta sumarizována u BOS a do 10.7. budou odeslána v PDF pí Binědové, 20. 8. tisk 

suplementa. BOS dodá přesné pokyny autorům pro přípravu abstrakt po dohodě s doc. Pozlerem.  

6. Slučování postgraduálu DL– PLDD – náměstek MZd  MUDr. Vavroušek, který se tímto začal zabývat, na 

ministerstvu končí. Janda a Houšťková domluví  schůzku s kompetentní osobou, až na MZd bude.  

7.. Zpráva o zasedání Komise péče o děti a dorost na MZd ČR (Janda, Houšťková). Právní odbor MZd vytvoří 

informaci pro rodiče o rizicích předčasného propuštění novorozence a odchodu z porodnice. Biolek vypracuje 

návrh textu a zašle členům výboru k připomínkám. Text půjde do masmedií. Biolek a Janda zjistí porody mimo 

ústavy. MZČR by mělo dělat statistiku výsledků porodů doma, výbor ČPS o to MZ ČR požádá. ČPS doporučuje 

zůstat na porodnici do 72 hodin resp. do odebrání screening vyšetření a stabilizace stavu novorozence.  

8.. Výbor ČPS podporuje certifikované kurzy, kde je nadstavba na pediatrické curriculum – dětská gynekologie 

a dětská endokrinologie.  

9. www.pediatrics.cz zajišťuje Guarant International, na výboru ČPS bude v dubnu demonstrace stránek a 

diskuse k nim.  

10. Národní studie růstu dětí v ČR- zpráva z MZd a SZÚ – Janda. V roce 2011 se poprvé za 60 let měření 

dětské populace, které se dosud provádělo každých 10 let,  neuskutečnilo. Výška se poslední dobou již 

významně nemění. Na potvrzení nárůstu obezity u dětí je třeba cíleně zaměřených menší šetření.  

11. Stipendia pro mladé pediatry – podpora kratších pobytů v zahraničí, pravidla vytvoří Janda, Lebl.  

12. SÚKL .Výbor ČPS pověřuje doc. Hozu, CSc. kontakty se SÚKL – co dát na web ČPS.  

13.  Na MZČR ustanovena pracovní skupina, která se bude zabývat pomůckami pro pacienty. Za ČPS navržen 

do komise Dr. Pajerek. 

14. Chronická intenzívní péče o děti s těžkým handicapem  upoutanými na lůžko včetně dlouhodobé umělé 

plicní ventilace. V ČR problémy jen ojediněle.  

15. Transformace kojeneckých ústavů a dětských domovů- MZd uznává, že je třeba připravit podmínky lépe.  

16.. Baby boxy – Biolek – význam doporučení WHO.   

17. Příspěvky členům- účast na kongresech: schválena podpora Dr. Václava Vobruby- 5000,- Kč 

18. Noví členové ČPS-  Šimková, Tomášková, Reiterová, Djakow, Furmanová 

http://www.pediatrics.cz/


                                                                                                     Zapsal: Škvor, Gut,doplnil a kontroloval  Janda  


