
Zápis jednání výboru ČPS 19. 12. 2013. 

 

Přítomni: Zeman, Biolek, Gut, Hladík, Hrstková, Janda, Lebl, Mihál, Ryba, Slaný, Smrčka, Souček, Svojsík, 

Škvor.  

Omluveni: Kobr, Huellová, Hrdlička 

Hosté: Doc. Hoza – ČLK.  

 

I. Výbor ČPS schválil/souhlasil: 

a. Zápis listopadové schůze.  

b. Výbor souhlasil se snížením členského příspěvku na 100 Kč ročně z důvodu rodičovské dovolené pro 

MUDr. Klára Hájková (Brno) na období 2013–2015.  

c. Smlouvu ČPS (ČLS JEP) a BPP (organizátor kongresu) pro kongres ve Zlíně 2014. Odhlasováno 

ano.  

d. Členství v ČPS. Výbor schválil nové členy ČPS: MUDr. Stanislav Červíček, MUDr. Kristína Honová, 

MUDr. Svatava Kmetová, MUDr. Tereza Kupková, MUDr. Jana Lochmanová, MUDr. Stella Mazuro-

vá, MUDr. Tereza Nedělková. Výbor souhlasil se zrušením členství v ČPS dle seznamu MUDr. Helena 

Loretová (Olomouc).  

 

II. Výbor ČPS projednal: 

a. Metodika očkování MZ k očkování proti TBC. Indikované očkování je plně hrazeno ZP podle pa-

ragrafu 30, odst. 2, písm. a), paragrafu 17 odst. 2 zákona 48/1977 Sb a dále zákona č. 258/2000 Sb a 

v souladu s vyhláškou č. 537/2006 Sb o očkování proti infekčním nemocem. Očkování na žádost ro-

dičů: primovakcinaci proti TBC hradí zákonný zástupce dítěte. Revakcinace není prováděna ani na 

žádost rodičů, neboť jde o postup, který nemá odborné opodstatnění a není doporučován ani WHO.  

b. doc. J. Hoza, CSc., předseda komise ČLK pro přezkoušení pro licenci primáře“ (vedoucího léka-

ře) v oboru DL, informoval o práci komise v období 2012–2013. Výbor ČPS děkuje doc. J. Hozovi 

za dosavadní práci v komisi a doporučuje, aby od roku 2014 probíhalo přezkoušení pro licenci 

primáře“ (vedoucího lékaře) v oboru DL jako regulérní atestace z DL na lékařských fakultách. 

Uchazeč o „přezkoušení“ musí mít potvrzení, že má v oboru DL 10 let praxe. Významnou součástí 

„přezkoušení“ bude i doporučení školitele (školícího pracoviště).  

c. Výbor ČPS pověřuje prof. H. Hrstkovou, CSc. sestavením nové redakční rady Česko-Slovenské Pe-

diatrie.  

d. Doc. Kokštein, CSc. byl informován, že by se měl na základě výsledků posledních voleb stát členem 

výboru ČPS po doc. O. Pozlerovi.  

e. Významné informace z jednání výboru ČPS budou pokud možno urychleně publikovány v Bulleti-

nu.  

 

III. Výbor ČPS byl informován: 

a. O stavu příprav kongresu ČPS v roce 2014 ve Zlíně – prof. Hrstková.  

b. O jednání zástupců ČPS s dr F. Polákem, CSc, náměstkem MZ ČR (25. 11. 2013), 

jehož předmětem byla diskuze A) o významu sjednocení vzdělávacích programů DL a PLDD. Ná-

městek F. Polák doporučuje, aby se odborné společnosti dohodly na spojení vzdělávacích programů. B) 

o některých negativních dopadech DRG na ekonomiku dětských oddělení. Náměstek Polák doporu-

čil zahájit jednání s paní náměstkyní MZ ČR ing. Regnerovou a jednání s NRC. C) o negativním eko-

nomickém dopadu hospitalizací matek (otců) s dítětem, kdy náklady na hospitalizaci doprovodů nese 

DO, zatímco výnosy za hospitalizaci doprovodů na DO jsou rozpuštěny v nákladech za hospitalizace 

všech pacientů v celé nemocnici. Náměstek Polák doporučil jednání s NRC. D) o hospitalizaci dětí 

mimo pediatrická oddělení.  Tento problém bude řešen?. E) o problémech LSPP v některých regio-

nech. ČPS se domnívá, že LSPP pro děti by neměla zajišťovat dětská lůžková oddělení, ale fungující síť 

PLDD. Dle náměstka Poláka bude tento problém řešen novým ministrem. F) o dopadu zákoníku práce 

na zajištění ÚPS na dětských odděleních, která nemají dostatek lékařů na naplnění zákona. Dle MZ 

ČR nese odpovědnost ředitel nemocnice? G) o nedostatku financí na Zdravotní a očkovací průkaz 

dítěte v „neokleštěné“ formě s růstovými grafy, které jsou nezbytné při příjmech dětí na DO. MZČR 

nemá prostředky, ale náměstek Polák slíbil pomoc s hledáním sponzorů.  

c. O jednání s NRC (Národní Referenční Centrum), které organizuje a spravuje systém DRG. Zástupci 

ČPS předložili řadu příkladů, kdy systém DRG v pediatrii významně podhodnocuje náklady na péči. Na-

příklad krátkodobá a dlouhodobá resuscitační péče, úhrada za hospitalizace doprovodu dětí, vyšetřovací 



metody v gastroenterologii či pneumologii, které vyžadují anestezii, i.v. léčba neuroborreliozy atd. Ve-

dení NRC 

řadu argumentů připustilo, ale řešení vidí pouze v tom, že by se relativní váhy vybraných diagnóz navý-

šily a naopak relativní váhy jiných diagnóz by  se snížily, aby celková suma peněz do pediatrie byla 

stejná. Zástupci ČPS upozornili, že výhodnější DRG pro velká dětská oddělení a kliniky na úkor men-

ších oddělení není v souladu s cílem ČPS, ale cílem je upravit výnosy za nákladnou péči o těžce nemoc-

né děti s jejich náklady. Dále byl diskutován kód 09555, který se týká ambulantního vyšetření dětí do 6 

let. Požadujeme, aby bylo možno tento kód vykazovat i pro hospitalizované děti do 6 let.  

d. Výpadek penicilinu bude napraven do konce roku 2013?.  

 

IV. výbor ČPS souhlasí s předloženými smlouvami s Danone a s Nutricii  

 

V. podmínky pro udělování finanční pomoci na vzdělávání nebo aktivní účast na konferencích jsou uvedeny na 

webu ČPS. Výbor souhlasil s finanční podporou pro dr. Prejdovou (2000 Kč) a dr. Fajkusovou (1300 Kč) při 

aktivní účasti na kongresu.  

 

VI. ČLS JEP doporučuje, aby bylo automaticky ukončeno členství všem, kdo nemá zaplacené poplatky za po-

slední 2 roky. Výbor ČPS se rozhodl, že vyzve případné „neplatiče“, aby své závazky upravili. Členství 

v ČPS bude ukončeno, pokud „neplatič“ nebude na výzvu reagovat. 

 

VII. Jitrocelový sirup je určen pro děti od tří let. Výbor ČPS v souladu s výborem Pneumologické společnosti 

pro děti nedoporučuje měnit věkové limity. 

 

VIII. Podrobnosti kolem smlouvy s Bossem doplní na lednové zasedání MUDr. J. Škvor 

 

IX. Na leden odsunuta i otázka podpory  HIPP (doc. Bronský ) 

 

X. výbor nepodpořil nabídku vydavatelství Ambit Media, které nabízelo zasílání jejich archivovaných časopisů 

všem členům ČPS. Členové, kteří mají o tuto službu zájem, mohou s nakladatelstvím jednat samostatně. 

 

XI. výbor přijal nabídku Národní knihovny České republiky (Klementinum) o bezplatné archivaci webových 

stránek ČPS. 

 

XII. Výbor ČPS pověřil prim. Rybu, aby se pokusil připravit setkání zainteresovaných osob, které by pomohly 

vyřešit problém s LSPP v Praze 8 na Bulovce  

 

XIII. Od ledna 2014 platí nová legislativní úprava stran porodu v nemocnicích, která umožňuje předčasné pro-

puštění matky a novorozence na přání matky. Je nutno dořešit i konkrétní legislativní kroky kolem ná-

sledné péče o novorozence.  

 

XIV. MZ ČR prosí o pomoc při vyhledávání a hlášení případů akutních chabých paréz (AChP) bez přítomnosti 

spasticity. Je třeba vyloučit poliovirové infekce. Diagnostiku enterovirů z 4–8 ve vzorku stolice (vzorek 

lze poslat nebo pro uskladnění zamrazit) zajišťuje  Národní referenční laboratoř pro enteroviry, SZÚ, 

Šrobárova 48, 100 42 Praha 10. AChP může být způsobena i klíšťovou encefalitidou, nutné je serologic-

ké vyšetření. 

 
XV. informace o setkání dětské urologie v Kurdějově květen 2014, účast dětských nefrologů vítána  

 

XVIII. prof. Mihál oznámil možnost elektronické učebnice Pediatrie olomoucké kliniky na www mefanet  

 

XIX. Janda, Ryba očekávají návrhy na úpravu www stránek do ledna  

 

XX. otázkou doporučených postupů pověřen prof. Mihál 

 

 

Zapsal: J. Škvor aj. Gut                               Kontroloval: J. Zeman 


