
Zápis schůze výboru  ČPS  ze dne 20. 9. 2012 
Přítomni: Janda, Zeman, Smrčka, Gut , Lád,  Souček, Ryba, Mathonová , Hrdlička , Hrstková, Souček , Svojsík. 

Omluveni Pozler , Škvor , Lebl, Mihál, Wiederman , Houštková, Biolek 

 

1. Rekapitulace příprav X. kongresu ČPS v Liberci: zatím přihlášeno 626 účastníků, z toho 173 sester, 

přípravy završeny, hlásí se průběžně další pasivní účastníci – lékaři i sestry.  

2. Prof . Dr. Ingomar Mutz (Rakouská pediatrická společnost), který přednáší v Liberci, má domluvenou 

schůzku během pobytu v ČR  i na  MZd (legislativa při závažných vedlejších účincích vakcinace), 

schůzky se zúčastní pracovníci právního a legislativního odboru MZČR a zástupci SPLDD a ČPS.  

3. Členové výboru byli seznámeni s výsledky jednání našich zástupců v centrále VZP dne 16.července 

2012 s představiteli VZP (JUDr. Havlasová –ředitelka odboru smluvní politiky, MUDr. Šustková- 

vedoucí odd. smluvní politiky. O schůzce referovali Ryba, Janda a Gut. Setkání bylo plánováno 

zástupci VZP na první polovinu července, termín byl vzhledem k dovoleným obou jednajících stran 

několikrát měněn. Zástupci ČPS  předložili JUDr. Havlasové výborem schválenou koncepci Hlavní 

principy sítě lůžkové péče a při jednání se tohoto materiálu striktně drželi. Z naší strany byla u VZP 

kladně hodnocena vstřícnost a konstruktivní hledání oboustranně uspokojivých řešení - na rozdíl od 

opakovaných jednáních se zástupci VZP (např. s dr. Pokorným). O jednání vyhotoven zápis, který byl 

formulačně z naší strany upravován a pak tato verze spolupodepsaná oběma stranami.   

K sděleným informacím  proběhla na výborové schůzi poměrně obsáhlá diskuse, ve které Zeman 

vyjádřil obavy o konkrétní postupy ze strany VZP. Janda a Gut argumentovali, že o výsledku jednání je 

tiskový zápis podepsaný oběma stranami. Navíc je zřejmé, že ze strany ohrožených poskytovatelů péče, 

tedy i nemocnic s lůžkovými dětskými odděleními, lze očekávat významný politický lobbying usilující 

o zachování současného systému. Naším úkolem bylo vyjádřit názor na úrovni odborné společnosti, což 

jsme tímto učinili. 

  4. Mathonová informovala  o jednání na VR ČLK o přístupu k hospitalizaci dětí na odděleních pro dospělé.  

      Konečná shoda-  děti do  15 let hospitalizovat pouze na dětských lůžkových odděleních, pokud 

medicínské  

       ohledy nevyžadují jiný postup .  

4. Velká diskuse proběhla nad „staronovým tématem „ postgraduální vzdělávání“. Gut upozornil (a 

písemným  

       materiálem ze stránek MZd a IPVZ doložil) na zásadní nelogické resp. nepochopitelné nesrovnalosti   

       v seznamu akreditovaných dětských  oddělení  vyvěšených na webu MZČR – ve verzi aktualizované 

7.7.2012.    

      Tam uvedené akreditace toho času platné  I. a II  stupně v řadě případů  neodpovídají požadovaným 

kritériím.  

      Podle informací doc. Houšťkové jde o starší verzi vzdělávacího programu, která nerespektuje pozdější 

úpravy.       

      Zeman v diskusi navrhoval odložení záležitosti pro jednání nového výboru ČPS. Převážil však názor, že 

tuto       

      závažnou situaci, která významným způsobem komplikuje postgraduální vzdělávání mladým lékařům, je 

třeba     

      řešit neodkladně,  protože současný výbor si uvědomuje spoluzodpovědnost za tuto neutěšenou situaci. 

Zároveň  

      se otevřely „staré“ otázky kolem koncipování postgraduální přípravy. Zeman obhajoval potřebu zařazení    

      pobytu  na  pracovišti II. stupně již v kmeni s ohledem na PLDD s tím, že budoucím očekávaným 

spojením  do  

      jedné atestace  tento problém  přestane být aktuální. Gut tuto argumentaci  zásadně odmítl s tím, že o 

spojení    

      atestací se vedou již dlouhá léta bezvýsledné diskuse a  perspektiva je spíše nejistá a že je třeba 

koncipovat    

      primárně přípravu s ohledem na ty,  kdo se připravují pro dětské lékařství. Zeman ubezpečil, že další  

      problematický požadavek pro akreditovaná  pracoviště (4 školitelé a 4 atestovaní lékaři) nebyl do 

požadavku  

      oficiálně včleněn- nebyl dosud MZd  schválen.Z diskuze vyplynulo, že současná situace v otázce    

      postgraduálního školení a akreditací dětských lůžkových oddělení je naprosto nepřehledná, není jasné, 

která z   

      verzí, z projednaných  v uplynulých dvou volebních obdobích výborem ČPS vlastně reálně platí a že na 

daném   

      chaosu nese výbor svůj podíl. Výbor pověřil Rybu  urychlenou přípravou podkladů pro říjnové zasedání  

      výboru ve čtvrtek  18.října, aby mohlo dojít alespoň k nápravě největších problémů.  



5. Souček připravil volební lístky pro volbu nového výboru koncem roku 2012. Budou odeslány do 15. 

října  

      s lhůtou návratu do 16. listopadu. Prof. Doležal a zástupce revizní komise  budou ve volební komisi, 

dodají  

      výsledky na prosincové zasedání .  

7. Konstatována bezproblémová komunikace mezi nakladatelstvím Mladá fronta (MF) a redakci Čsl. 

pediatrie. Za první pololetí 2012 (3 čísla Čsl.pediatrie a 1x suplementum) je časopis v plusu 97.000 Kč. 

Další finanční hodnocení bude reálné až začátkem roku 2013. Od roku 2013 bude náš časopis vycházet 

v MF. 

8. Diskutována  spolupráce s firmou Hamé, PS dětské gastroenterologie připravila podrobnější zhodnocení 

omezeného portfolia dětské výživy zaslaného firmou, tyto výrobky bude později možno doporučovat 

jménem ČPS. Smlouva bude uzavřena na úrovni ČLSJEP.  

9. Asociační dohoda s Guarantem posuzována právníky obou subjektů (Guarant International a ČLSJEP).  

10. Po dohodě se ZSF Jihočeské univerzity společné sdílení stránek http://allum.zsf.jcu.cz/ na úrovni ČPS a 

podpora této činnosti z naší strany. Odkaz na uvedené stránky bude zatím na www.pediatrics.cz 

11.  Oboustranný zájem o uskutečnění kongresu EPA-UNEPSA Europaediatrics 2017, v Praze. Lebl 

projedná v Istanbulu na General  Assembly EPA-UNEPSA. 

12. Joint meeting dětské nefrologie v Praze ve dnech 26.-29.3.2014 bude uspořádán ve spolupráci s 

německou GPN (Gesellschaft Paediatrische Nephrologie), prezidentem  akce bude prof. MUDr. Tomáš 

Seeman, CSc. Jednací jazyk angličtina, počítáno s tím, že akce bude spojena s Pracovními dny dětské 

nefrologie 2014. Snaha o „úpravu“ registračního poplatku pro členy ČPS.  

     13.   Smlouva se společností Karlovarské minerální vody – smlouvy na ČLSJEP, nutná kontrola. Nejasná je 

zatím    

             zatím situace v jednání s firmou Procter Gamble  

     14.  Ze strany ESPCR (European Society for Paediatric Clinical Research) návrh a dotaz uspořádat  meeting    

     15.   v roce 2013 v Hradci Králové- osloven prof. Bajer, nutno vyjasnit finanční krytí.   

16. Smrčka členy výboru seznámil s otázkou indikací prenatálních genetických vyšetření. Návrh VZP 

předpokládá  přesunout rozhodování do pravomoci gynekologů. Výbor upozorňuje, že z indikací 

nemohou být vyřazeni genetici a pediatři, jinak vzniká riziko zvýšeni vrozených  geneticky 

podmíněných chorob.  

15. Schváleny příspěvky na kongres za aktivní účast Gut: ESPN Krakov 5000 Kč, Zeman  Salzburg – 

rakouský  

       pediatrický sjezd 5000 Kč. Oba pošlou krátké sdělení o akcích k otisknutí v časopisu Čsl. pediatrie. 

14 Schváleno přijetí nových členů: viz seznam zdola                                     Zapsal Gut, kontroloval Janda 
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