
Zápis jednání výboru ČPS dne 20. 2. 2014 
 

Přítomni (bez titulů): Zeman, Biolek, Gut, Hladík, Houšťková, Hrdlička, Hrstková, Janda, Kobr, Lebl, Ryba, 
Skálová, Smrčka, Souček, Svojsík, Škvor.  
Omluveni (bez titulů): Slaný 
Host: MUDr. R. Ptáček, Ph.D. - vedoucí oddělení vzdělávání ČLK.  
 
I.  Výbor ČPS schválil/souhlasil: 

a. Zápis ze schůze v lednu 2014 
b. Výbor schválil nové členy ČPS: 

MUDr. Jana Bednářová, MUDr. Daniela Formanová, MUDr. Karolina Hanousková, MUDr. Jiřina Ho-
lická, MUDr. Jan Malý, Ph.D.,  MUDr. Daniela Pachmannová,  
MUDr. Ludmila Dvořáková, MUDr. Radomír Pavluv, MUDr. Jana Rorbachová, MUDr. Dagmar Sla-
víčková, MUDr. Michalea Buganová, MUDr. Lucie Hlaváčková, MUDr. Hana Kolářová. Veronika 
Krulišová a Darja Drahanská 

c. Doc. MUDr. S. Skálová, Ph.D se stala členem výboru po doc.MUDr. O. Pozlerovi, CSc. 
d. Výbor ČPS na doporučení Pracovní skupiny pro dětskou gastroenterologii schválil, aby firma Danone 

a.s. použila logo ČPS na jogurtový nápoj Danonine banán a Danonine jahoda.  
     

II.   Výbor ČPS projednal: 
a. PhDr. R. Ptáček Ph.D. informoval výbor ČPS o celoživotním vzdělávání lékařů v ČR a EU. Plánuje se 

setkání zástupců ČPS a ČLK na téma vzdělávání. Z diskuse vyplynulo, že postgraduální vzdělávání 
se občas stává komerční záležitostí, protože každý „potřebuje body“. Poplatky za pořádání vzděláva-
cích akcí a přidělení kreditů jsou někdy příliš vysoké?  

b.  Dopis výboru ČPS od MUDr. Josefa Gryma, který doporučuje zvýšit aktivity ČPS.  
c.  Žádost Nemocnice v Roudnici o podporu při nasmlouvání kódů 00065 a 00068. ČPS nemůže zasahovat 

do smluv mezi nemocnicemi a zdravotními pojišťovnami.  
d.  výbor ČPS podporuje návrh Společnosti pro pojivové tkáně ČLS JEP k nominaci prof. MUDr. Josefa 

Hyánka DrSc. na udělení Zlaté pamětní medaile ČLS JEP.  
e.  Stanoviska k zajištění pediatrické LSPP. 
f.  Výbor ČPS požádá o schůzku na MZ ČR. Body k jednání budou: Vzdělávací program v pediatrii, který 

by umožnil společné a kvalitní postgraduální vzdělávání pro DL i PLDD. Novelizace zákona 372/2011 
o zdravotních službách, LSPP pro děti, hospitalizace nezletilých pacientů na DO. Přesčasová práce a 
ÚPS na DO po zrušení výjimky ze zákoníku práce, zdravotní očkovací průkaz, dopady DRG systému na 
ekonomiku DO a ekonomické dopady hospitalizací matek s dítětem. 

g.  další postup při jednání s Národním referenčním centrem. NRC dle dohody s ČPS v 12/2013 dodalo 
sumární počty hospitalizovaných dětí na úrovni krajů, ale včetně hospitalizací dětí i mimo DO.  Taková 
data nejsou moc použitelná. Stále není vyřešen ekonomický dopad krátkodobé a chronické resuscitační 
péče. Výborem ČPS navrhované zvýhodnění některých diagnóz v systému DRG by údajně bylo možné 
pouze na úkor diagnóz jiných, což není přijatelné. Domníváme se, že pro další jednání by mohlo pomoci 
srovnání ekonomického dopadu DRG systému mezi pediatrií a internou. Předběžné výsledky ukazují na 
znevýhodnění pediatrie, protože interna může vykazovat vyšší počet pacientů s komplikující diagnózou 
než pediatrie. Proto prosíme, pokud to lze, o údaje o DRG dopadu z jednotlivých DO. 

h.  Stav příprav kongresu ČPS ve Zlíně (Prof. Hrstková). Bylo rozesláno 1.oznámení.  
i.  prim L. Ryba připravil nový dotazník pro primáře DO, jehož cílem je  aktualizace údajů pro vyjednávání 

s MZČR, ZP i  NRC.    
j.  Doc. Houšťková informovala výbor o novinkách v oblasti postgraduálního vzdělávání. Cílem je jedno-

dušší vzdělávací program  s minimálně 5- ti letou platností.  
k.  PENDEPON COMPOSITUM  (MZ, SUKL a ČPS) MZ schválilo specifický léčebný program na Retarpen, 

ale SÚKL upozornil na neshodu s PENDEPONEM COMPOSITUM. Protože na přípravku je rozhodující 
kvalita, účinnost a bezpečnost  léčivé látky, je Ústav názoru, že nelze deklarovat, že se jedná o stej-
ně kvalitní, účinný a bezpečný přípravek. Za škodu na zdraví člověka, ke kterým došlo v důsledku 
použití neregistrovaného léčivého přípravku odpovídá ošetřující lékař, který předepsal neregistrovaný lé-
čivý přípravek Při předepsání neregistrovaného léčivého přípravku ošetřující lékař tuto skutečnost vy-
značí na lékařském předpisu slovy „Neregistrovaný léčivý přípravek“ a předepsání a použití neregistro-
vaného léčivého přípravku je ošetřující lékař povinen neprodleně oznámit SUKLu (Mgr. Irena Storová, 



Odbor farmacie, MZČR email: Irena.Storova@mzcr.cz, www.mzcr.cz. Docent Hoza doporučuje výpa-
dek Pendeponu nahradit do vyřešení problému denním podáváním V- PNC. 

l.  Žádost o posouzení věkového v doporučení pro 7 výrobků (potravin pro děti) firmy Linea Nivnice a.s. bez přísady 
cukru. ČPS již v 2007 dala dobrozdání na stejné výrobky s cukrem (prof. Nevoral za ČPS). Výbor ČPS požádal 
o nové posouzení Pracovní skupinu pro dětskou gastroenterologii a výživu a rozhodne až dle jejího stanoviska.  

m. Výbor souhlasil s finančním příspěvkem do výše 5000 Kč pro Mgr. Kocábovou za aktivní účast na za-
hraničním kongresu. Mgr. Kocábová pošle originál účtů prim. V. Smrčkovi. 

 
III.  Výbor ČPS byl informován: 
Rada pro výzkum, vývoj a inovace dne 31. 1. 2014 schválila aktualizaci Seznamu recenzovaných neimpaktova-
ných periodik vydávaných v ČR, který bude použit pro hodnocení vědy v roce 2014. Pro pediatrii je důležité, že 
v seznamu zůstává i Česko-Slovenská Pediatrie. 
 
 
Příští setkání výboru ČPS bude 20. 3. 2014.   
 
 
Zapsal:  J. Škvor                        Kontroloval: J. Biolek a J. Zeman 


