
Zápis jednání výboru ČPS 16.1.2014 
 

Přítomni (bez titulů): Zeman, Biolek, Gut, Houšťková, Hrdlička, Hrstková, Hülleová, Janda, 

Kobr, Lebl, Ryba, Smrčka, Svojsík, Škvor.  

Omluveni: Hladík, Slaný, Mihál, Souček 

 

I. Výbor ČPS schválil/souhlasil: 

 

a. Zápis ze schůze v prosinci 2013.  

b. Výbor schválil nové členy ČPS: MUDr. Ivanu Hojdovou, MUDr. Jiřinu Holickou,   

                                                      MUDr. Zuzanu Kasčákovou, MUDr. Petera Luxe.  

Výbor souhlasil se zrušením členského poplatku MUDr. Aleně Chyské (časopis 

Česko-Slovenskou pediatrii bude dostávat zdarma). 

c. Překladatelům webové stránky Dítě a zevní prostředí – http://allum.zsf.jcu.cz zaplatí 

ČPS 20.000 Kč.  

d. Abstrakta na kongresu ČPS ve Zlíně mohou být česky, slovensky nebo anglicky  

e. Výbor prosí členy ČPS o návrhy na kandidáta/kandidátku pro Brdlíkovu cenu 

ČPS za celoživotní zásluhy v péči o děti a dorost v ČR, která se uděluje jednou za 

dva roky na kongresu ČPS.  Návrhy posílejte do 15. března prim. J. Škvorovi, 

Masarykova nemocnice, Sociální péče 12A, 40113, Ústí nad Labem, mail: 

jaroslav.skvor@kzcr.eu  

f. Výbor vyhlašuje cenu ČPS (50 000 Kč) pro mladého autora do 35 let, člena ČPS, za 

nejlepší práci/práce publikované v letech 2012 – 2013. Podmínkou pro udělení ceny 

je členství v ČPS. Cena bude udělena na pediatrickém kongresu ve Zlíně. Návrhy 

posílejte do 20.5.2014 prim. J. Gutovi na Dětské oddělení nemocnice, Česká Lípa.   

g. Výbor ČPS souhlasil se změnami ve složení redakční rady Česko-Slovenské 

pediatrie a prosí o příspěvky do časopisu (původní práce, přehledové články a 

kazusitiky).   

h. Informace o škodlivosti vysoké dodávky soli dětem i dospělým je již k dispozici na     

www.pediatrics.cz  - hlavní menu/Informace pro rodiče, ale i Stanoviska – vždy pod 

titulem: Nadbytek soli škodí dětem i dospělým 

II. Výbor ČPS projednal: 

 

a. Od ledna 2014 platí „Metodický pokyn o možnosti propuštění novorozenců již 

před 72 hod. po porodu“, podle kterého má matka nechat vyšetřit svého předčasně 

propuštěného novorozence do 24 hodin po propuštění lékařem se specializovanou 

způsobilostí – PLDD, neonatologem nebo pediatrem. Je třeba dbát zvýšené 

opatrnosti, protože se jedná o rizikovou skupinu novorozenců mladších než 72 hodin. 

V případě nejistoty je metodou volby nabídka observace dítěte na DO. U předčasně 

propuštěného novorozence je ve věku 48-72 hodin nutno odebrat novorozenecký 

screening na dvě kartičky (jedna pro screening dědičných poruch metabolismu a 

jedna pro screening CAH, KH a CF). Kartičky je třeba neprodleně odeslat do 

příslušných center pro novorozenecký screening. Upozorňujeme, že ambulantní odběr 

krve na novorozenecký screening (výkon 02210) je limitován pro odbornost 002 – 

PLDD. Ambulance při lůžkových odděleních nemohou tento výkon účtovat.   Více na 

http://www.novorozeneckyscreening.cz/. 
b) Výbor se obrací na členy ČPS s prosbou o pomoc při evidenci případů porodů doma 

na přání matky, především s ohledem na aktuální zdravotní stav dítěte.  

Anonymizované údaje posílejte, prosím, prof. Zemanovi (mail: jzem@lf1.cuni.cz ) 

http://allum.zsf.jcu.cz/
mailto:jaroslav.skvor@kzcr.eu
http://www.pediatrics.cz/
http://files.pediatrics.cz/200000406-c7f46c9ea1/nadbytek-soli-skodi-2014.pdf
http://www.novorozeneckyscreening.cz/
mailto:jzem@lf1.cuni.cz


 

III.   Výbor ČPS byl informován: 

 

a. O stavu příprav kongresu ČPS, který se bude  konat 18.-20.9.2014 ve Zlíně.  

b. Informace prezidenta ČLK (Diplom celoživotního vzdělávání ČLK - podrobnosti 

v časopise Tempus z ledna). 1. Prim. Smrčka pozve na příští schůzi výboru ČPS 

zástupce ČLK pro vzdělávání. 2. PLDD mají vlastní systém bodování vzdělávání ve 

spolupráci s ČLK. 3. Proč se bonifikace zvýšení hodnoty bodu netýká lůžkových 

zařízení a zaměstnanců?  

c. Na schůzku o problémech LSPP na Bulovce deleguje výbor prof. Zemana a prim. 

Rybu. 

d. Doc. Houšťková informovala o probíhajících akreditacích pracovišť DL (1. a 

2.stupně) a PLDD.  

e. Prof. Zeman upozornil na potřebu zvýšit počet lékařů na DO, aby jejich počet 

umožnil fungování nočních služeb v souladu s novými zákony. Varovná jsou i data  

o věku lékařů v primární péči. Již 62% PLDD je ve věku nad 55 let a 35% ve věku nad 

60 let. Je třeba urychleně vypracovat společný vzdělávací program pro DL i PLDD.  

f. Prof. Janda informoval výbor o překladu kvalitní publikace „Diferenciální 

diagnostika v pediatrii“, která vychází v nakladatelství Grada  

g. Prof. Janda upozornil na probíhající soutěž o ceny ČPS o nejlepší monografii a 

nejlepší článek, které byly publikovány v roce 2013. Podrobnosti k přihlášce jsou 

uvedeny v Bulletinu.  

 

IV. Výbor ČPS uložil:  

 

a. Členové výboru ČPS se podívají na webové stránky Dítě a zevní prostředí – 

http://allum.zsf.jcu.cz. Na příští schůzi výboru bude diskutováno, jak pokračovat 

(Prof. Janda).  

b. Prim. Biolek  ve výboru neonatologické společnosti zajistí vypracování textu 

k propuštění novorozenců před 72 hod. po porodu, který by byl platný pro celou ČR. 

c. Prim. Ryba připraví návrh informace pro rodiče o rizicích porodu doma a rizicích 

předčasného propuštění novorozence z porodnice. 

d. Doc. Hoza vypracuje stanovisko k bezpečnému podávání přípravku BabyCalm 

kapátkem.  

e. Prim. Ryba a prim.Smrčka připraví návrh rubriky na webovou stránku ČPS „Odborné 

posouzení výrobků firem“.  

f. Prim. Ryba připraví návrh dotazníku, o jaké informace výbor ČPS požádá primáře 

dětských oddělení v ČR. Např. o počty hospitalizovaných dětí mimo dětská oddělení, 

o údaje o personální situaci na dětských odděleních v regionu. 

g. Všem členům výboru doplnit eventuelně další body ke „Stanovisku výboru ČPS 

k zajištění APP pro děti a dorost“. 

  

 

 

 

Zapsal: Škvor                               Kontroloval a doplnil: Zeman 

http://allum.zsf.jcu.cz/

