
Zápis výboru ze schůze výboru ČPS ze dne 21. prosince 2012 

Přítomni: Janda,  Biolek, Gut,  Hrdlička, Hrstková, Lád, Lebl, Pozler, Ryba, Slaný, Smrčka, Souček, Svojsík, 

Škvor, Wiedermann, Zeman.  

 1. Příprava zprávy o činnosti výboru za minulé období, členové výboru zašlou do konce roku 2012 

předsedovi Jandovi zprávu o své činnosti, pokud se tak již nestalo.  

2. Jednání s náměstkem ministra MUDr. F. Polákem dne 29.11.2012. Výbor byl seznámen s výsledky této 

schůzky, které se zúčastnili Janda, Gut, Houšťková a Ryba:  

a) Vzdělávací program -MZČR plánuje na jaro 2013 revizi všech jednotlivých CV ve spolupráci s odbornými 

společnostmi a konečnou podobu nechá projít legislativou s cílem několikaleté neměnnosti jednotlivých CV. 

Sloučení curricula Dětské lékařství a Praktické dětské lékařství.  

b) Seznam akreditovaných pracovišť na webu MZČR- představa, aby II.st. byl přidělen oddělením 

fakultních nemocnic a některým krajským oddělením (zapojeným do CV v rámci IPVZ ). Ostatní oddělení 

(bývalých okresních nemocnic a některá krajská oddělení) by byla nositeli akreditace I.st.  

c) Postgraduální vzdělávání dětských sester. Dětských sester je nedostatek a bude se ještě zvětšovat Nutná 

změna v zákoně vzdělávání nebo netrvat na specializaci dětské sestry v pediatrické praxi budoucnu? Janda 

osloví MZČR – kolik je vůbec dětských sester? Dětské sestry samotné nemají funkční výbor, se kterým by 

bylo možno reálně spolupracovat, je třeba tuto skupinu oslovit a organizačně podpořit.  

d) Zdravotní a očkovací průkaz ZOP. Na vydání 20.edice ZOP nejsou jako obvykle finanční prostředky, 

tentokráte to ale dospělo tak daleko, že vyjde pouze základní část preventivních prohlídek, bez informačně –

edukativní části a průvodních percentilových grafů růstu a krevního tlaku. Ministerstvo se domnívá, že se to 

vyřeší umístěním přílohy na internet (sdělení v dopisu ministra). Česká pediatrie bude ve světě nestandardní 

nejen dvojím curriculem, ale i ZOP na internetu. 8.1.2013 bude schůzka zástupců ČPS a SPLDD u hlavního 

hygienika s pokusem řešení problému. Oslovení pojišťoven, jak bylo plánováno rezortem, ale bohužel se 

nestalo. pojišťovny.  

3. Plošný screening sluchu u novorozenců. Janda, Biolek připraví dopis pro zdravotní pojišťovny. V ČR 

situace nejednotná.  Pediatry. 4. Schůzka s PLDD:– úkol pro nový výbor ČPS. 5. Supplementum Klinická 

pediatrie v rámci časopisu Postgraduální medicína-  v minulosti opakovaně vyšla supplementa zaměřená na 

primární pediatrickou péči, nyní tedy obsah zaměřen na nemocniční/klinickou pediatrii. Zatím přislíbila účast 

gastroenterologie, pneumologie, nefrologie,  neonatologi. 6. Nosokomiální rotavirová infekce: Diskuze o 

přípravě dotazníku, který by měl upřesnit problémy s hospitalizací dětí s rotavirovou gastroenteritidou a  jejím 

šířením na lůžkových dětských odděleních.  Návrh připraví Janda, který osloví epidemiology. V případě 

souhlasu výboru možnost oslovení primářů Dě0 E-mailem. 7. European Society for Paediatric Clinical 

Research (ESPCR) v Hradci Králové dne 28.června 2013 – místní organizátor prof. MUDr. Milan Bayer, 

CSc.. ČPS akci podpoří do 50.000 Kč, další prostředky se pokusí získat fakulta v HK, osloven děkan prof. 

Červinka. 8. Webová stránka Dítě a zevní prostředí- http://allum.zsf.jcu.cz- původně vedena ze ZSF České 

Budějovice, nyní zapojení ČPS. Výbor podpořil z prostředků ČPS webovou stránku ČPS a  ZSF Č.B. částkou  

20.000 Kč (odměny překladatelům).         9. Podpora dalšího vzdělávání dětských lékařů v ČR ze strany 

ČPS: účast na tuzemských odborných sympoziích a vzdělávacích akcích pro členy ČPS do věku 35ti let – návrh 

vytvořil Lebl, Zeman, bude úkolem nového výboru ČPS. 10. Podpora firem: Karlovarské minerální vody ano, 

Hamé ano, podpora slíbená Procter Gamble 11. Finance ČPS, stav ke konci 2012 – Smrčka. Na kontě cca 3.5 

miliónu Kč. 12. Noví členové ČPS- schválení přihlášek nových členů ČPS. Zapsali: Škvor, Gut, doplnil a 

kontroloval: Janda                          ♣                      
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