
Zápis jednání výboru ČPS 20. 6. 2013. 

 

Přítomni: Zeman, Biolek, Gut, Hladík, Houšťková, Hrdlička, Hrstková, Janda, Lebl, Ryba, Slaný, Smrčka, 

Souček, Svojsík, Škvor,  

Omluveni: Mihál, Kobr, Hulleová, Pozler.  

Host: Prof. Seeman – Pracovní skupina dětské nefrologie při ČPS. 

 

1. Výbor ČPS schválil/souhlasil: 

a. Zápis květnové schůze. 

b. Termín XI. Českého pediatrického kongresu ve Zlíně. Kongres se bude konat ve dnech 18.–20. 9. 2014.  

c. Leták o obezitě u dětí autorů Lebl, Marinov, Kytarová vydat nákladem ČPS do 30.000 Kč. Leták bude 

přibalen k časopisu Čsl. Pediatrie. 

d. Termíny dalších schůzí výborů ČPS – 26. 9., 24. 10., 21. 11., 19. 12. 2013, 23. 1., 20. 2. 2014. 

e. Snížení členského příspěvku MUDr. P. Fucimanové za rok 2013.  

f. Nové členy ČPS: MUDr. Thérová Michaela, MUDr. Romanová Martina, MUDr. Polášková Marie, 

MUDr. Melicharová Kristýna, MUDr. Koubová Barbora, MUDr. Abaffyová Veronika. 

 

2. Výbor ČPS projednal/byl informován 

 

a. prof. Hrstková informovala výbor o stavu příprav XI. Českého pediatrického kongresu 2014. 

b. Prof. Seeman informoval výbor ČPS o návrhu Pracovní skupiny dětské nefrologie o centrech dětské 

nefrologie v ČR pro vzácná nefrologická onemocnění: Evropská a národní sít. V ČR bude 7 center. 

V návrhu bude vypuštěn „ nefrotický syndrom“ 

c. Prim. Biolek: problematika LSPP pro děti a dorost zůstává v novelizovaném zákoně o zdravotních 

službách nezměněna, to znamená, zůstává v gesci krajského úřadu, zůstává povinnost registrovaných 

zdravotnických zařízení se  pohotovosti účastnit. Poskytovatel je povinen podílet se na žádost kraje, 

jehož krajský úřad mu udělil oprávnění, na zajištění lékařské pohotovostní služby, lékárenské 

pohotovostní služby a pohotovostní služby zubních lékařů 

d. O výsledcích jednání zástupců výboru ČPS se zástupci OSPLD a SPDL dne 30. 4. 2013. Podrobnější 

informace o jednání se zástupci PLDD bude uveřejněna v Čsl. pediatrii.  

e. Prof. Lebl informoval výbor ČPS o kongresu EPA/UNEPSA v Glasgow. Byla připravena a podána 

kandidatura Prahy jako místa konání kongresu v roce 2017. „ Hlasováním“ se prosadila skupina Rusko-

Rumunsko a kongres nebude v Praze, ale bude v Bukurešti. 

f. Doc. Houšťková seznámila výbor ČPS s některými daty o specializačním vzdělávání dětského lékařství 

(DL) a praktického dětského lékařství (PLDD). Počet zařazených absolventů LF do oboru DL – 210 za 

posledních 17 měsíců. Počet atestací v letech 2007–2011 – 200 DL a 47 PLDD. Ve stejném období bylo 

zařazeno do oboru DL a PLDD 590 resp. 216 kolegyň a kolegů. 

 

3. Výbor ČPS uložil 

a. Doc. Pozlerovi  

i. oslovit primáře dětských lůžkových zařízení s cílem zmapovat situaci, na kterých odděleních jsou 

děti hospitalizovány. 

ii. požádat představitele oborů chirurgie, gynekologie, interny, ortopedie aby odmítali hospitalizovat 

děti do 15 let věku na lůžkách pro dospělé. 

iii. připravit v bodech závěry jednání ČPS s PLDD z 30. 4. 2013  

iv. připravit dopis nám. ministra Dr. Polákovi na MZd a požádat o přijetí. 

b. Prim. Biolkovi snažit se ovlivnit, eventuelně prosadit námi navrhované a nepřijaté změny do zákona 

o zdravotních službách prostřednictvím OSZS, který je účastníkem externího připomínkového řízení 

 v rámci tripartity (týká se především zamezení možnosti hospitalizace dětí na nepediatrických 

odděleních). 

c. Prim Škvorovi požádat Dr. Pajerka, aby seznámil s výše uvedeným problémem Vědeckou radu ČLK.  

d. Prof. Jandovi  

i. znovu řešit na MZd certifikovaný kurz dětské gynekologie. 

ii. vytvořit návrh pravidel pro ediční činnost ČPS. 

e. Prof. Leblovi seznámit výbor ČPS s obsahem letáku o obezitě u dětí před jeho předáním do tisku 



f. Prim. Rybovi seznámit výbor ČPS v září 2013 s výsledky dotazníkové akce týkající se LSPP pro děti a 

dorost v ČR.  

g. Prim. Gutovi a Rybovi připravit návrh pravidel pro snížení členského příspěvku ČPS v roce 2014 členům 

momentálně bez finančních zdrojů z pracovní činnosti.  

h. Prof. Hrstkové předložit v září 2013 návrh vědeckého programového výboru pediatrického kongresu, 

kde bude 5 lidí včetně doc. Pozlera a zástupce PLDD. Oslovit představitele OS dětské chirurgie a 

neonatologie k významné účasti na kongresu.  

 

4. Výbor ČPS nesouhlasil  
a. S vypořádání MZd s připomínkami výboru ČPS k novele zákona o zdravotních službách, zvláště pak 

paragrafu 47 odstavec 1. (hospitalizace dětí na nepediatrických odděleních), které byly odmítnuty 

ministrem bez udání důvodů. 

b. Se snížením členského příspěvku o předplatné časopisu. Členský příspěvek je jen jeden, předplatné 

časopisu nelze oddělovat. Žadatelům o snížení členského příspěvku o předplatné časopisu výbor ČPS 

doporučuje žádat o finanční výhody v jiných aktivitách sponzorovaných ČPS.  

 

 

 

Zapsal: Škvor                                                               Kontroloval a doplnil: Zeman, Pozler 

 

 

 


