
Zápis ze schůze výboru ČPS dne 19. dubna 2012 
 

Přítomni:  Zeman, Janda, Smrčka, Hrdlička, Mihál, Ryba, Mathonová, Slaný Gut, Biolek, Pozler, Wiederman, 

Svojsík, Houštková, Lebl 

1. Schválení zápisu ze schůze výboru dne 15. března 2012 

2. Byl projednán dokument Quo vadis pediatrie, který podpořilo 65 primářů dětských oddělení v ČR a 8 členů 

výboru před vlastním jednáním výboru. Dokument získal podporu SPLDD, k dalšímu jednání  o společném 

postupu  s výborem SPLDD, byli pověřeni členové výboru Pozler, Mathonová byla pověřena předsedou výboru, 

aby byl zmiňovaný materiál poskytnut dalším  pediatrickým společnostem (Odborná společnost PLDD, sociální 

pediatrie, dorostové lékařství) k vyjádření. Výbor podporuje hospitalizaci nezletilých pacientů pouze na dětských 

lůžkových odděleních. 

3. Výbor pověřil členy výboru  Gut, Ryba, Biolek, Mathonová připravit návrh kritérií pro racionalizaci 

lůžkového fondu k příštímu jednání výboru v květnu.  

4. Výbor se distancoval od  formulací publikovaných správní radou VZP o kritériích další existence 

lůžkových dětských oddělení. Tato formulace nebyla výborem projednána a schválena. 

5. V souvislosti s platností nového zákona  výbor  bude žádat dopisem MZd  připravit jednotné texty 

informovaných souhlasů a informací pro rodičů/jejich zástupce (mělo by to být úkolem právního odboru MZ 

ČR), aby perspektivně nebyly rozdíly mezi jednotlivými zdravotnickými zařízeními (předčasné propouštění 

novorozenců, urgentní, akutní a elektivní výkony. 

6. Odeslány postupně vysvětlující dopisy primářům DěO s dotazníkem a prosbou o uvedení dat všechna  

stávajících dětských lůžkových oddělení. V okamžiku schůze byla k dispozici data z 50 dětských lůžkových 

oddělení. Porovnání těchto zatím obdržených dat s daty národního registru všech zdravotních pojišťoven ve 

většině případů bohužel nevykazuje významné odchylky. 

7. Jednání zástupců výboru ČPS u náměstka ministra  Hegera MUDr. F. Poláka  (Janda, Houšťková). 

Jednání o společném curriculu pediatrie bude pokračovat. Sdělena informace o kriteriích MZ pro minimální  

počet lůžek dětského oddělení= 20 a počtu porodů (600 ročně). Žádost MZ o spolupráci při  optimalizaci 

lůžkové péče o děti a dorost. Stávající dokument koncepce pediatrie je 8 let starý, vhodná aktualizace. 

Aktualizační přípravná skupina: Ryba, Mathonová, Biolek, Gut-  připraví souhrn dat primářů z dotazníkové a 

návrh textu- příprava pro jednání s odborem smluvní politiky VZP.   

8.  Prof.  Lebl - deklarace o významu a postavení pediatrie, specifika dětského lůžkového fondu.  Připraví 

Janda a Lebl. 

9.  Prezentace hostů: ředitelka sekretariátu ČLSJEP paní Eva Ponocná se výboru omluvila se způsob, jakým 

byla nakladatelská činnost časopisů převedena z ČLSJEP do nakladatelství Mladá fronta. Vysvětlila i důvody, 

které vedly prezidium a výběrovou komisi k tomuto kroku. MUDr. Martin Hofman (ředitel divize Medical 

Services nakladatel. Mladá fronta)  informoval výbor ČPS o možnostech a pravidlech MF pro vydávaní  

časopisu. Do konce roku 2012 bude zachován stejný formát, odborná část zůstává plně v kompetenci vedoucího  

redaktora a redakční rady, finance získané přes inzeráty zprostředkované ČPS půjdou plně na konto naší 

společnosti a na naše konto půjde i 50% financí za inzeráty získané administrativou MF. Počítá se s tím, že i 

náklady na redakční práci (cca 100.000 Kč ročně) půjdou z výnosu časopisu, který by měl být daleko vyšší než 

dosud. Odeslán dopis prof. Blahošovi s nesouhlasným stanoviskem ČPS se způsobem provedení změny 

nakladatelství a žádostí vyjasnit  právní vztahy mezi ČPS/ČLS JEP a nakladatelstvím MF). Výbor zároveň 

požádal doc. Pozlera  o pokračování v práci šéfredaktora časopisu – schváleno. Na květnové schůzi sdělí Pozler, 

zda bude pokračovat ve funkci ved. redaktora i v příštím roce.   

10.  Doc. Houšťková referovala o aktuálních změnách v postgraduální přípravě. Rozhodnuto o zrušení testu 

po kmeni (letos ještě testy doběhnou), bude nahrazeno prezentací kasuistiky. V rámci SOR bude projednána  

odpovídající úroveň, způsob prezentace i zkoušky po absolvování „kmene“ Diskutována kompetentnost 

absolventů  v prvních letech přípravy. Mohou sloužit  služby na lůžkovém oddělení pod dohledem – je myšleno i 

pod distančním dohledem („on call = telefonická příslužba). 

11. ing. Votavová (Guarant Int.) prezentovala  nové www.pediatrics.cz  a možnosti dalšího využívání našeho 

webu. Zatím byla s organizací Guarant Int. uzavřena asociační dohoda na vedení internetové stránky ČPS, další 

jednání o rozšíření dohody.   

12. Přípravy kritéria pro udělování  stipendií na krátké studijní pobyty – Lebl již nebyl přítomen, zůstává 

na další schůzi výboru.  

13.. V květnu zasedání evropských praktických pediatrů  v Praze- účast Hrdlička, zástupci skupiny pro 

lékovou politiku při ČPS.    

14.. Odsouhlasena podpora na zahraničních akcích. 

16.  Doc. Pozler končí ve funkci vědeckého sekretáře 

17.  Příprava voleb do výboru ČPS na období 2013- 2016. Volební komise? Bude osloven Prof. Doležel z Brna. 

Návrh: seznam členů ČPS poslat v předstihu všem členům, pokud budou E-mailové adresy, tak v elektronické 

http://www.pediatrics.cza/


formě. Označené volební lístky pak ovšem řádně rozeslat všem členům poštou s frankovanou obálkou 

adresovanou volební komisi.   

18. Schváleno přijetí nových členů ČPS: Dr. Ruczová Kateřina (Praha), Dr. Cvalinová  Dominika (Plzeń) Dr. 

Dissou Jitka (Praha), Dr. Mizerová Linda (Praha), Dr. Donáková Jitka  (Ústí n .L.), Dr. Lázničková Martina 

(Ostrava), Dr. Pražáková Kateřina (Česká Lípa), Dr. Kopilčáková Zuzana (Třebíč), Dr. Kohnová Martina 

(Střítež), Dr. Tylečková Jana (Hať), Dr. Michlová Veronika (Dobruška) 

 

                                                                         Zapsal Gut, kontroloval/doplňoval Janda  

 


