
Zápis z jednání výboru ČPS dne 19. 6. 2014.  

 
Přítomni (bez titulů): Biolek, Gut, Hladík, Houšťková, Lebl, Mihál, Ryba, Skálová, Slaný, Smrčka, Souček, 

Svojsík, Škvor. 

Omluveni (bez titulů): Zeman, Janda, Hrdlička, Kobr, Hrstková, Hüellová (RK). 

 

I. Výbor ČPS schválil/souhlasil: 

 

a) zápis z jednání výboru dne 17. 4. 2014, 15. 5. 2014. 

b) program výboru ČPS dne 19. 6. 2014 

c) přijetí nových členů ČPS dle seznamu: 

MUDr. Kateřina Konkolská, MUDr. Lenka Studenovská, MUDr. Zlatko Marinov,                           

MUDr. Pavlína Kokešová, MUDr. Tomáš nečas, MUDr. Alice Nogolová,  

                  MUDr. Martina Mazancová, MUDr. Marián Rubint, MUDr. Dana Rozsypalová.  

d) snížení členského příspěvku ČPS MUDr. Petry Król pro rodičovskou dovolenou.   

e) schválil složení komise pro výběr uchazeče o cenu ČPS o nejlepší publikaci (prim. Gut, prof. 

Mihál, prof. Kobr) 

f) nositele Brdlíkovy ceny za celoživotní zásluhy v pediatrii (bude předána ve Zlíně - navržení 

kandidáti: prof. Koutecký, prof. Šamánek, prof. Hrodek, prof. Špičák, doc. Ivan Novák, prim. Dr. 

Vladimír Cílek – Strakonice) – nejvíve, to je 6 hlasů z 12 hlasujících, získal v tajném hlasování prof. 

Šamánek. Profesor Zeman zařídí jeho angažmá na kongresu ve Zlíně a profesoru Šamánkovi oznámí 

udělení Brdlíkovy ceny. 

g) udělení ceny za nejlepší časopiseckou publikaci MUDr. Michalu Malinovi za soubor článků 

v problematice dětské nefrologie. 

h) udělení ceny za nejlepší knižní publikaci autorům Lebl a kolektiv „Malý atlas dětské 

endokrinologie“.   

i) odpověď firmě Elanatura s. r. o. „Výbor ČPS souhlasí se zavedením vitamínu D3 na lékárenský 

trh jako doplněk stravy, je vhodnou alternativou pro terapii vitamínem D i u dětí.“  

j) stanovisko zpracované prof. Jandou k dokumentu „Pojďme si povídat o ochraně našich dětí“, 

zaslaného ředitelkou SZÚ ing. Jitkou Sosnovcovou k posouzení odbornou společností. 

k) odpověď zpracovanou prof. Zemanem na žádost MZ k navrhované změně vyhlášky 221/2012 

§3, odstavec 1, k lékařské indikaci léčby Cannabisem u dětí, ve znění:  

                  Výbor ČPS ČLS JEP nedoporučuje zrušení spodní věkové hranice pacientů        

                  léčených léčebným konopím. Není v současné době indikace pro léčbu dětí, kde  

                  by nebyl k dispozici lék s menším rizikem než léčebné konopí, není znám žádný  

                  druh léčebného konopí vhodného pro děti. Doporučujeme ponechat dosavadní  

                  formulaci §3, odstavce 1 Vyhlášky 221/2013 Sb.    
     

II. Výbor ČPS projednal: 

 

a) přípravu kongresu ČPS ve Zlíně – se stavem příprav seznámil výbor p. Procházka z organizující 

agentury BPP. Zdůraznil zvláště problematickou spolupráci se sponzorujícími firmami a z toho 

vyplývající finanční problémy.  Znovu budou proto osloveny sponzorující firmy za spolupráce 

prezidentky kongresu prof. Hrstkové a předsedy výboru ČPS prof. Zemana, osobně i písemně. Za 

zásadní považuje výbor ČPS dosud nezveřejněný program kongresu. Ukládá proto prezidentce 

kongresu jeho urychlené zveřejnění a svolání vědeckého a organizačního výboru. Do programu 

bude zařazena „schůzka s primáři“ Body k tomuto připraví prof. Zeman a prim. Biolek. 

b) pozvání na konzultační schůzi na MZ týkající se dopadu návrhu zákona o zdravotnických 

prostředcích do klinické praxe – prim. Biolek, prim. Hrdlička. 

Jednání dne 10. 6. 2014 se zástupce výboru nemohl účastnit z důvodu našeho pozdního oslovení. 

Připomínky ale můžeme dle Mgr. Kateřiny Pavlíkové uplatnit do konce července na MZ. 

Zpracovává primář Hrdlička.  

c) dopis předsedy výboru SIM ČPS MUDr. Václava Vobruby, Ph. D. (viz. www.simcps.cz). 

MUDr. Vobruba bude požádán, aby na výboru v říjnu přednesl návrhy na řešení. Písemnou 

odpověď a pozvání zajistí prim. Biolek 

http://www.simcps.cz/


d)  problematiku vydaného věstníku MZ o podmínkách pro Centra s vysoce specializovanou péčí 

v hematologii. Prof. Mihál informoval výbor ČPS o tom, že věstník vznikal za nestandardních 

podmínek bez konsultace odborné pracovní skupiny pro dětskou hemato-onkologii v ČR a nebyl 

konzultován s ČPS. Jeho naplnění může vést nejenom ke zhoršení dostupnosti péče, ale i ke snížení 

dosahovaných léčebných výsledků.  Rozporujeme, aby dobře zavedená pracoviště dětské hemato-

onkologie byla administrativně a neoprávněně ze systému péče vyřazována. Prof. Mihál bude o 

vzniklé situaci osobně informovat prof. MUDr. Josefa Vymazala, DSc., náměstka ministra 

zdravotnictví pro zdravotní péče.  

e) problematiku rezidentů na DDO (prim. Ryba) 

Z diskuze vyplynulo:  

- na odděleních vzdělávajících rezidenty v oboru PLDD započítávat pouze skutečnou délku jejich 

praxe (nikoli například rezidenta na mateřské dovolené nebo na praxi na jiných odděleních, či 

ambulancích). 

- proč MZ nepodporuje rezidenturu v odbornosti pediatrie 

f) spolupráci na konferenci „Dětská paliativní péče v České republice“ 13.-14. 11. 2014. Profesor 

Slaný přijal účast v přípravném výboru konference. 

g) společný vzdělávací program v pediatrii pro DL a PLDD  
Výbor ČPS souhlasí s návrhem pracovní verze společného curricula 2014 předloženého pracovní 

skupinou (Ryba, Mihál, Gut, Souček). Bude sloužit jako podklad k dalším jednáním na MZ a 

s PLDD.   

 

III. Výbor ČPS byl informován: 

 

a) o přislíbeném přijetí u ministra zdravotnictví cca v první polovině července. Termín bude 

upřesněn. Hlavní témata:  

- sjednocení pediatrie – společná atestace,  

- podhodnocení pediatrie v systému DRG 

- nedostatek lékařů, zvláště střední generace, na lůžkových odděleních 
- problematika intenzivní péče v pediatrii, zvláště kritická personální situace 

b) o pozvánce na kulatý stůl MZ na téma „Otázka vzdělávání dětské sestry v České republice“, 

který se koná 26. 6. 2014, v 13,00 hodin. (účast prof. Zeman) 

c) o skutečnosti, že za systém kultivace výkonů bude nově zodpovědný ÚZIS  

d) o podnětu společnosti pro epidemiologii a mikrobiologii k diskuzi ke strategii očkování proti 

pneumokokovým onemocněním. (profesor Janda na příštím výboru) 

e) o petici manželů Antalových "Dítě patří k rodičům jako norma při poskytování zdravotních služeb v 

porodnictví". V petici požadují přístupy, které platí obecně. Výbor ČPS petici nepodpoří.  

f) o dopise prim. Pouskové z nemocnice u Sv. Jiří. Výbor ČPS bere její dopis jako další podnět 

k diskuzi s  primáři na kongresu ve Zlíně. 

g) o žádosti firmy CATUAS spol. s.r.o. o posouzení potravinářského produktu „Catusík“ a propůjčení 

loga pediatrické společnosti. O stanovisko výborem ČPS požádán doc. Bronský.  

h) o „Návrhu rozdělení dětských obezitologických pracovišť v ČR“ sekce dětské obezitologie při 

Obezitologické společnosti ČLS JEP (Dr. Kytarová). O vyjádření požádán prof. Lebl. Dr. Kytnarová 

bude pozvána na jednání výboru ČPS v říjnu.  

 

 

 

 

 

IV. Diskuze 

 

Příští výbor ve čtvrtek 18. 9. 2014 ve Zlíně.  

Podle potřeby bude výbor ČPS svolán 21. 8. 2014!  

 

Zapsal: J. Škvor                                                        

Prof. MUDr. Jiří Zeman, DrSc                                                         prim. MUDr. Jiří Biolek 

předseda výboru ČPS                                                                     místopředseda výboru ČPS    


