
Zápis výboru ČPS dne 17. 4. 2014 
 
Přítomni (bez titulů):     Zeman, Biolek, Gut, Houšťková, Hrdlička, Janda, Kobr, Mihál, Ryba,  
                                           Skálová, Smrčka, Souček, Svojsík, Škvor. 
Omluveni (bez titulů):   Hladík, Hrstková, Lebl, Slaný  
  

I. Výbor ČPS schválil: 
a) zápis ze schůze výboru ČPS v březnu 2014 
b) přijetí nových členů ČPS dle seznamu:  

   MUDr. Petra Król, MUDr. Jana Leichmannová, MUDr. Pavlína Kuželová,  
   MUDr. Katarína Sitárová, MUDr. Silvie Rajnochová-Bloudíčková                          

c) snížení členského příspěvku z důvodů mateřské/rodičovské dovolené členů ČPS  
dle seznamu:  
MUDr. Danila Nováková, MUDr. Lucie Černá,  
MUDr. Jana Gurná, MUDr. Hana Maršálková, MUDr. Petra Mrázková,  
MUDr. RNDr. Michaela Thérová 

d) vrácení členských příspěvků za roky 2012-2013 MUDr. Janě Náprstkové, CSc.     
e)  žádost o záštitu České pediatrické společnosti pro sympozium 

                Vakcinace realita vs. konspirace – diskuzní fórum nad současnou situací v oblasti           
                očkování – 4. června 2014. Odborný garant Prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D.,  
                předseda České vakcinologické společnosti.  
                                                      

II. Výbor ČPS projednal: 
a) informaci o přípravě kongresu ve Zlíně (prof. Hrstková). 
b) založení pracovní skupiny pro modernizace vzdělávacího programu v pediatrii            

                  (prof. Mihál, doc. Houšťková, prim. Gut, prim. Ryba, prim. Souček a zástupci  
                  OSPLDD). Cílem je kvalitní výuka všech dětských lékařů. 

c) možnost nominovat kandidáta do EPA  
d) dokument OSPLDD pro rodiče předčasně propuštěných dětí z porodnice dle publikace ve VOX. 

Výbor ČPS chápe obavy související s péčí o předčasně propuštěné novorozence, ale domnívá se, že 

formulace „PLDD není kvalifikován a ani vybaven, aby poskytl zdravotní péči……“ není 

z profesního hlediska šťastná. Výbor ČPS předpokládá, že atestovaní DL i PLDD tuto péči na  

odborné i organizační úrovni musí zvládnout 
e) plán na setkání primářů dětských oddělení. Výbor se obrací na primáře DO 

        s prosbou, aby své návrhy na body v připravovaném jednání posílali prof.  
        Zemanovi (mail: jzem@lf1.cuni.cz)  

 
III.   Výbor ČPS byl informován 
           a)  o jednání prim. Biolka se zástupci Národního referenčního centra (NRC), které se  

                týkalo ekonomického dopadu doprovodu matky/otce s dítětem na DO. Plánuje se  

                změna „grouperu“ verze 012, která, pokud bude schválena, bude platit od 1/2015.   

                Dalším bodem jednání byla chronická resuscitační péče, kterou stále nelze zařadit  

                do DRG skupiny před propuštěním dítěte. Velmi nízký počet pacientů prý nesplňuje  

                kritéria pro přípravu technického řešení, takže nejlepší by prý bylo obrátit se přímo  

                na plátce?  

           b)  o jednání prim. Biolka s předsedou Zdrav. výboru parlamentu ČR,  které se  týkalo  

                  novelizace zákona 372/2011 a našeho požadavku, aby děti byly hospitalizovány  

                  na pediatrických odděleních. Novelizace tohoto zákona zatím nebyla zařazena do                  

                  plánu projednávaných zákonů v Parlamentu ČR.  

 

 

Příští výbor ČPS ve čtvrtek 16. 5. 2014 

Zapsal: Škvor                               Kontroloval:   Biolek, Zeman 
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