
Zápis jednání výboru ČPS dne 21. 3. 3013 

Přítomni: Pozler, Janda, Biolek, Gut, Hladík, Hrdlička, Hrstková, Kobr, Lebl, Mathonová, Mihál, 

Ryba, Svojsík, Škvor, Zeman.  

Hosté: Ing. Votavová, Kamarádová – Guarant International 

 

I. Výbor ČPS schválil/souhlasil: 

a. zápis únorové schůze.  

b. návrh na aktualizaci Vzdělávacího programu oboru dětské lékařství 2009. Výbor 

ČPS akceptuje verzi 2009 s aktualizací 2013. Návrh na aktualizaci bude 

k dispozici na www.pediatrics.cz.  

c. změnu vedoucího redaktora Česko-Slovenské pediatrie. V průběhu roku 2013 

doc. Pozler postupně předá agendu vedoucího redaktora prof. MUDr. H. Hrstko-

vé.  

d. asociační dohodu (asociační management) s Guarant International od 1. dubna 

2013 do 30. června 2014. Guarant bude výboru ČPS předkládat každé čtvrtletí 

finanční vypořádání. Detailní specifikace spolupráce bude uvedena v asociační 

dohodě. 

e. ediční činnost zaměřenou na informační brožury pro pacienty. Vedoucí projektu 

bude prof. Janda.  

f. v roce 2013 vydání dvou informačních brožur pro pacienty: Dilatační kadiomyo-

patie a Addisonova nemoc na základě schválení ediční činnosti – viz zápis z 21. 

2. 2013, bod 21. Schválen max. náklad 500 ks každé brožury.  

g. žádost sekce intenzivní medicíny ČPS požádat ČLS o udělení čestného členství 

ČPS pro MUDr. Jaroslava Wiedermanna, CSc. a čestného členství ČLS JEP pro 

Doc. MUDr. Ivana Nováka, CSc.  

h. nové členy ČPS: MUDr. Marie Flídrová, MUDr. Magdaléna Havlišová, MUDr. 

Michaela Hrabová, MUDr. Lucie Pousková, MUDr. Karel Vondrák.  

 

II. Výbor ČPS projednal: 

a. návrh na podporu postgraduálního vzdělávání členů ČPS do 35ti let věku, který 

vypracovali prof. Lebl, Mihál a Zeman. Půjde o podporu aktivní účasti na odbor-

ných konferencích a vzdělávacích akcích v ČR a EU.  

b. přípravu kongresu České pediatrické společnosti v roce 2014. Kongres se bude 

konat ve Zlíně, prezidentkou kongresu bude prof. Hrstková, organizací je pově-

řena agentura BPP Procházka Zlín.  

c. informaci prim. Biolka o jednání „Pracovní skupiny k SZV MZd“ 

i. Screening sluchu novorozenců – lze vykazovat i v rámci odbornosti pedi-

atrie 301 i v odbornosti neonatologie 303.  

ii. „Pracovní skupina k SZV MZd“ odmítá navýšení plateb za doprovody 

hospitalizovaných dětí. Výbor ČPS s rozhodnutím nesouhlasí. Výbor 

ČPS bude v tomto směru konzultovat právníka, připraví nový rozbor ná-

kladů na doprovody hospitalizovaných dětí, prim Biolek připraví dopis na 

MZd. V diskuzi prim Ryba doporučil vyjmutí ošetřovacího dne doprovo-

du ze systému DRG.  

iii. Ošetření dítěte do 6ti let věku v ambulantní péči  – výkon 09555. Výbor 

ČPS doporučuje zavedení podobného kódu výkonu také pro hospitalizace 

dětí do 6ti let věku, což „Pracovní skupina k SZV MZd“odmítá 

s odůvodněním, že vše je v paušálu oš. dne. Výbor ČPS připraví dopis na 

MZd, nesouhlas s rozhodnutím „ Pracovní skupiny“.  



d. pilokarpinová iontoforéza. Bude zrušen výkon 31110 a nahrazen výkonem no-

vým – potní test – stimulace pocení a odběr potu do kapiláry pro odbornost 205, 

301, 208.  

e. informaci prim. Biolka o 

i. Novelizaci zákona o zdravotnických zařízeních a úpravě informovaných 

souhlasů na webu MZd.  

ii. Propouštění novorozenců z porodnice před 72 hodinami. Do 24 hodin po 

propuštění by měl novorozence zkontrolovat profesionál nebo má matka 

s dítětem navštívit lékaře - kterého?  

f. O možných změnách v systému LSPP. LSPP bude výbor ČPS řešit s PLDD. 

g. žádost dr. Vobruby o pomoc výboru ČPS při řešení proplácení péče o děti na 

UPV v prvních 96hod. a dlouhodobě ventilovaných dětí.  

h. témata pro jednání s MZd a VZP: 

i.  umělá plicní ventilace (k jednání bude přizván Dr. Václav Vobruba – 

předseda SIMČPS JEP) 

ii. hrazení doprovodu hospitalizovaných dětí – podklady připraví Biolek .  

iii. výkon ošetření dítěte do 6ti let za hospitalizace   

 

III. Výbor ČPS byl informován:  

a. prim. Hrdlička informoval výbor ČPS o aktivitách EAP (European Academy of 

Pediatrics) 

b. prof. Janda informoval výbor ČPS o  

i. možnosti vydat překlad Diferenciální diagnostiky v pediatrii z německého 

jazyka 

ii. potřebě znovu napsat učebnici dětského lékařství pro dětské sestry.   

iii. vakcinaci nedonošenců – Doporučeno očkovat podle kalendářního věku 

děti s hmotností 2000 – 2500 g. U dětí s hmotností pod 2000 g není shod-

ný názor, doporučen odklad vakcinace o 1 – 2 měsíce.  

 

IV. Výbor ČPS uložil 

a. doc. Pozlerovi dohodnout termín schůzky se zástupci PLDD  

b. doc. Pozlerovi a prim. Smrčkovi připravit na příští jednání výboru ČPS detailní 

rozbor hospodaření v roce 2012  

c. všem členům výboru a revizní komise připravit pro dubnové jednání výboru ná-

vrh témat pro jednání s MZd a VZP (mimo témata uvedená v bodě II/f   

d. doc. Pozlerovi odpovědět na dopis prim. Houšťkovi. 

e. prof. Zemanovi a doc. Houšťkové připravit porovnání současného vzdělávacího 

programu s německým a rakouským.  

a. doc. Houšťkové připravit návrh do SOR oboru dětské lékařství na obsazovaní 

atestačních komisí tak, aby atestační zkoušky z dětského lékařství byly standard-

ně náročné a jednotné  

b. prof. Jandovi a prof. Leblovi připravit témata pro informační brožury pro pacien-

ty a rodiče na rok 2014 

c. doc. Pozlerovi požádat MUDr. Skalickou o informaci do buletinu, co přinese 

změna v metodice potního testu 

d. Prof. Leblovi zajistit recenzi brožury Dilatační kardiomyopatie.  

e. prof. Leblovi a prof. Zemanovi dopracovat podporu postgraduálnímu vzdělávání 

členům ČPS do 35ti let věku  

f. všem členům výboru navrhnout termín kongresu ČPS  

 



 

V. Výbor ČPS nesouhlasil 

a. s nabídkou Medical Tribune CZ rozesílat Medical Tribune automaticky všem 

členům ČPS (s finančním přispěním ČPS na náklady s tím spojené) 

b. s vysláním zástupce ČPS v květnu 2013 na kongres EAP v Jeruzalémě  

 

 

 

            Zapsal: Škvor                                               Doplnil a kontroloval: Pozler 


