
Zápis z výboru pediatrické společnosti dne 26. září: 
Přítomni: Biolek, Gut, Hrdlička, Hrstková, Janda, Lebl, Pozler, Slaný, Smrčka, Svojsík, Zeman,  
Hülleová (za RK) 
Omluveni: Hladík, Kobr, Mihál, Ryba, Škvor,  
 

1. Výbor schválil bez připomínek zápis z červnové schůze 
2. Projednání výsledků dotazníků mapujících podmínky výkonu pediatrické lékařské služby první 

pomoci bylo z důvodů nepřítomnosti prim. Ryby přeloženo na říjnový výbor. V souvislosti s tím 
budou všichni primáři dětských oddělení požádáni o aktualizaci svých kontaktů 

3. Byla projednána Májová dohoda (dohoda mezi ČPS, SPLDD a OSPLDD) ohledně společného 
postupu v organizaci péče o dítě. V připomínkách (Janda) zazněla nutnost, aby se k dohodě 
připojily i ostatní subjekty pečující o děti (Česká neonatologická společnost a další). Po diskuzi 
byla většinou hlasů schválena Májová dohoda v předložené (a již ostatními stranami 
odsouhlasené) formě (1 hlas proti, 1 se zdržel hlasování)       

4. Výbor vzal na vědomí připomínky ČPS k zákonu o zdravotnických službách, které byly zaslané 
ředitelce odboru zdravotnických služeb  MZČR MUDr. Sajdlové.  

5. Výbor projednal výši slevy členského poplatku České pediatrické společnosti. Bylo jednomyslně 
rozhodnuto, že na rok 2013 bude výše poplatků ponechána ve výši uvedené na stránkách České 
pediatrické společnosti, výše poplatku a slev na rok 2014 bude zveřejněn začátkem roku 2014.  

6. Výbor odsouhlasil pravidla pro posuzování komunikačních materiálů výrobků určených pro 
stravu dětí do 3 let věku. Byl předložen písemný text „Postup při žádosti o schválení/posouzení 
doplňku stravy pro děti do 3 let věku“. 

7. Výbor ČPS souhlasí s podporu projektu NutriAction II  
8. Výbor ČPS upozornil na kolizi v pořádání XV. Hradeckých pediatrických dnů a Pracovních dnů 

dětské diabetologie a endokrinologie – obě ve stejném termínu 22. až 23. 11. 2013. Výbor 
opakovaně upozorňoval na nutnost neplánovat dvě pediatrické akce ve stejném termínu 

9. Prof. Hrstková informovala o stavu příprav Českého pediatrického kongresu, který se bude 
konat 18. – 20. září 2014 ve Zlíně. Proběhla diskuze nad volbou hlavních témat, která by byla 
atraktivní pro širokou pediatrickou veřejnost. Na říjnovém výboru ČPS vystoupí zástupce 
organizující agentury – společnost Produkce B/P/P 

10. Výbor České pediatrické společnosti požádá MUDr. Kytnarovou (KDDL VFN Praha) o 
vypracování posouzení Postupů prevence nadváhy a obezity v kojeneckém věku, který předložil 
MUDr. Marinov 

11. Doc. Houšťková referovala o současné situaci v postgraduálním vzdělávání, v nejbližší době 
bude přehledně celá problematika uvedena na stránkách České pediatrické společnosti 

12. Doc. Houšťková upozornila na hospitalizaci dvou dětí s bazilární meningitidou na Pediatrické 
klinice TN v Krči. Základní odborné postupy budou uvedeny v Bulletinu 

13. Výbor ČPS schválil finanční příspěvek pro MUDr. Bosákovou (FN Ostrava) 5 000 Kč a MUDr. 
Malinu (FN Motol) 5 000 Kč na kongresu  IPNA v Shangai        

14. Výbor schválil přijetí nových členů ČPS: 
MUDr. Michaela Bendová – Janáčkova 556, 252 64 Velké Přílepy 
MUDr. Lea Čabalová – Do Zahrádek II, 183/4, 155 21 Praha 5 
MUDr. Magdalena Čadová – Konvalinková 815/2, 326 00 Plzeň 
MUDr. Veronika Dvořáková – Šrobárova 2460/21, 130 00 Praha 3 
MUDr. Soňa Foltýnová – Dlážděná 5, 696 18 Lužice 
MUDr. Jana Hanáková – Vrbová 4, 796 01 Prostějov 
MUDr. Lenka Horešovská – Ovocná 1553/5, 276 01 Mělník-Mlazice 
MUDr. Vladimíra Junášková – Trávník 22, 767 01 Kroměříž 

  MUDr. Petra Kanioková – J. Seiferta 1246/6, 736 01 Havířov 
  MUDr. Ivo Kolář – Lonkova 492, 530 09 Pardubice 
  MUDr. Helena Potančoková – Lidická 1715, 258 01 Vlašim 
  MUDr. Tomáš Satrapa – Rovná 355, 190 15 Praha 9 



  MUDr. Mirka Slámová – Sázavská 4/8, 591 01 Žďár nad Sázavou 
 
15. Různé:                                                                                                                                                                        

MUDr. Biolek připomněl výboru ČPS snahu sekce intenzivní medicíny o vytvoření nástavbového 
oboru dětská intenzivní péče. K dalšímu vyjádření je potřeba návrh vzdělávací programu, dle 
sdělení MUDr. Vobruby je jeho přípravou pověřen MUDr. Prchlík. Po předložení vzdělávacího 
programu výbor ČPS záležitost posoudí.                                                                               

Byl odeslán dopis ing. Břeňkové, místopředsedkyni odborového svazu zdravotnictví a sociální péče, 
ve kterém je uvedeno nesouhlasné stanovisko k současné legislativě, kdy je umožněna hospitalizace 
dětí i na odděleních pro dospělé pacienty                   
Bylo vyjádřeno nesouhlasné stanovisko k úhradě v rámci DRG systému, kdy je řada diagnóz u dětí 
výrazně podhodnocena nejen vzhledem ke skutečným nákladům, ale i vzhledem k ostatním 
odbornostem (interna, neonatologie). Výbor již opakovaně inicioval schůzku se zástupcem 
Národního referenčního centra – ing. Pavlem Koženým, Ph.D. Protože NRC nereagovalo na 
mailovou komunikaci, bude odeslán doporučený dopis s výzvou k jednání.   
O.Pozler 


