
 

Zápis ze schůze výboru ČPS dne 21. června 2012 
Přítomni: výbor- Janda, Zeman, Smrčka, Biolek, Mathonová, Hrstková, Slaný, Ryba, Houšťková j.h. 

Revizní komise: Souček, Lád, Svojsík 

1) Doc. Houštková- diskuze nad případnými změnami v délce přípravy v kmeni oboru pediatrie 

v neonatologii – zkrácení délky přípravy- výbor nedoporučuje měnit podmínky 

      Vzdělávací program model 2009- zatím oficiálně v platnosti 

2) problematika odlišného curricula v oboru PLDD a pediatrie- členové výboru mají zaslat argumenty pro 

opětovné sjednocení curricula- budou postoupeny MZ 

3) připomínky k zákonu 372/2011 – projednala prim Mathonová – schůzka s PLDD a MZ -§ 35 shoda, § 

47 – neshoda- další jednání v září. Návrh novely MZ-prim Mathonová rozešle členům výboru. 

Neřešené problémy – hospitalizace dětí mimo dětské odd.,  problematika souhlasů rodičů- připomínky 

pošle prim Mathonová.  

problematika nepojištěných novorozenců a úhrad jejich zdravotní péče- připomínky pošle prim Biolek, 

problematika úhrady doprovodů- připomínky pošle prim Ryba 

      Výbor jednoznačně podporuje hospitalizace nezletilých na dětských lůžkových odděleních 

4. Stránky www.musim-do-nemocnice.cz – výbor seznámen s tímto portálem prim. Mathonovou , 

nepovažuje za nutné spojovat s touto webovou stránkou  ČPS.  

5. Koncepce lůžkové péče – finální schválená verze (viz příloha) + závěry dotazníkové akce dětských 

oddělení (tabulky, průvodní dopis)- rozeslat všem primářům dětských oddělení 

6. Ambulantní provoz/stacionář v pediatrii- k předloženému materiálu neměl výbor konkrétní připomínky, 

předání tohoto materiálu vyžádaného VZP však nebylo přijato většinou hlasujících členů výboru při 

nedostatečném quoru (poměr 4 ku 4). 

7. Kongres Liberec- stručná formace prof. Zeman- potřeba ještě jednoho bloku pro  aktivní prezentace, 

zaslané po uzávěrce 

8. Výbor podporuje blok dětské gynekologie v rámci v rámci XXVI. kongresu ČLS JEP dne 17. října 

v Brně.   

9. Doc. Hoza (host) - informace o schůzce vedoucích redaktorů  vydavatelství ČLSJEP s nakladatelstvím 

Mladá fronta (MF), pověřený zastupováním ČPS a našeho časopisu.. Výběrové řízení na nakladatele 

vyhrála MF, bude vydávat 35 odborných časopisů- smlouva mezi MF a ČLS JEP bude uzavřena na 1 

rok .Zatím se upřesňují podmínky této smlouvy, Československá pediatrie by měla vycházet u MF až 

od začátku roku 2013.   

10. Volby do nového výboru ČPS- nutno do konce roku 2012- prim Souček informoval o posledním 

předchozím modelu- počet členů výboru 15 + 3 členové revizní komise- výbor rozeslal kandidátku na 

které byli uvedeni ti členové výboru, kteří měli zájem kandidovat pro příští období + pět volných míst – 

minulý výbor se tím snažil zajistit zastoupení všech regionů, kterých je 14. V diskuzi zvažováno, zda 

opět jmenovat kandidující členy výboru, nebo nechat kandidátku zcela volnou a zda preferovat mandáty 

za jednotlivé regiony. V případě změny volebního postupu musí výbor ČPS tento nechat schválit 

prezidiu ČLS. Předsedou volební komise se uvolil být prof. Doležel z DK FN Brno. Volby budou 

jednokolové, korespondenční, seznam všech členů ČPS bude přístupný na www.pediatrics.cz. Formu 

voleb je třeba připravit do příštího zasedání v září. Prim Ryba rozešle všem členům výboru několik 

základních otázek – bude brán zřetel na připomínky došlé do 15. 7. 2012.  

11. Výbor podporuje žádost 3. LF UK Praha o grant na antropometrické šetření dětské populace, aktivita 

vychází ze skupiny v rámci Státního zdravotního ústavu.  

12. Současný stav konta ČPS - cca 2,8 mil- prim. Smrčka 

13. Podpora mladých pediatrů zabývajících se výzkumem- krátkodobé pobyty podpora ubytování a 

cestovného – nutno schválit příštím výborem pro nedostatek přítomných členů výboru při projednávání, 

kriteria budou poslána členům výboru elektronicky.  Předběžný návrh k upřesnění – věk, uchazečů do 

35 let, aktivní práce v klinickém či laboratorním výzkumu doložená publikační činností, event. 

zahraniční spoluprací. Potvrzení zahraničního pracoviště o přijetí ke krátkodobé stáži. Podmínkou je 

zpráva o průběhu stáže k publikaci v Čsl. pediatrii. Zatím navrhovaná částka na podporu cestovních 

nákladů nebo ubytování v zahraničí- cca 25.000 Kč 

14. Noví členové- Trejtnar Lukáš, Nováková Jana, Kunovská Lenka 

       Členky ČPS na mateřské dovolené, snížení členského příspěvku. 

15) Výbor pověřuje prof. Zemana a doc. Votavu jednáním o úhradách potravin pro zvláštní  

      lékařské účely  pacientů s fenylketonurií 

15. Pro rozsáhlou agendu nemohla být projednána asociační dohoda s Guarant Int. , inž.  

      Votavová rozešle text členům výboru elektronickou cestou k náhledu.  (zapsal Ryba, kontrola Janda) 

 

http://www.musim-do-nemocnice.cz/

