
Zápis jednání výboru ČPS  dne 15. 1. 2015 
 

Přítomni (bez titulů):  Zeman, Biolek, Gut, Hladík, Houšková, 
 Hrdlička, Hrstková, Janda, Lebl, Ryba, Skálová, Slaný, Smrčka, Svojsík, Souček, Škvor. 
Host: Ing. Honka (Garmedis)   

I. Výbor ČPS schválil: 
a)  zápis ze schůze výboru ČPS z prosince  2014 
b)  přijetí nových členů ČPS dle seznamu:  
         MUDr. Pavla Říská, MUDr. Jitka Tesaříková              
c)     žádost firmy Danone o pokračování spolupráce s Českou pediatrickou    
        společností a souhlasil, aby i v roce 2015 používala logo ČPS na 4 výrobky (jogurty). 

 
   II.   Výbor ČPS projednal: 

   a)    přípravu jednání zástupců výboru na MZ ČR 22.1.20174 (za výbor delegováni    
           prof. Zeman, prim. Biolek, doc. Hladík) 
   b)    závěrečnou zprávu o pediatrickém kongresu ve Zlíně (prof. Hrstková). Kongres byl  
           po odborné i ekonomické stránce úspěšný, kongresu se účastnilo 407 lékařů a 59  
           sester. Výbor poděkoval prezidentce kongresu prof. Hrstkové za úspěšnou  
            organizaci této významné akce.  
   c)     informaci o časopisu Česko-Slovenská Pediatrie  (prof. Hrstková). Výbor ČPS  
           poděkoval prof. Hrstkové za vedení časopisu.  
    d)   přípravy kongresu ČPS v 2016. Výbor ČPS pověřil vedení Dětské kliniky v Hradci  
          Králové organizací kongresu 2016 a požádal prof. M.Bayera,CSc., aby na únorovém                     
          zasedání výboru přednesl první informace.  

 
III.   Výbor ČPS byl informován 
   a)   o problémech spojených s akutní hospitalizací intoxikovaných mladistvých a připravil 
          dotazník pro primáře/primářky DO  (prim.Smrčka). 
   b)  o možnostech spolupráce s firmou Garmedis (ing. Honka) www.garmedis.com.  
   c)   že  MZ ČR neplánuje změny ve vzdělávání v oboru Ošetřovatelská péče v pediatrii, 
         ale provozovatel výuky může vzdělávání zkrátit při zachování počtu předepsaných hodin.  S tím výbor 

ČPS nesouhlasí, prof Zeman znovu osloví MZ ČR, protože hrozí regionální nedostatek dětských sester. 
Cílem ČPS je, aby vzdělávání dětských sester nebylo delší, než je vzdělávání všeobecných sester.  

   d)  o snaze zajistit, aby kód 09555 platil i pro lůžková dětská oddělení  (prim. J.Biolek). Zatím bohužel 
jednání neúspěšná. Prim. Biolek napsal znovu dopis na MZ ČR Komisi pro kultivaci výkonů a ředitelce 
Rögnerové.  

   e)   o existenci významných rozdílů v délce pregraduální výuky pediatrie na LF v ČR.  Prof. Zeman osloví 
fakulty s prosbou, aby prostor pro pregraduální výuka pediatrie na LF se postupně rozšiřoval.  

   f)  o jednání ředitele ILF Dr. Maliny s Dr. Šebkovou a Dr. Cabrnochovou ve věci postgraduálního vzdělávání 
PLDD. Cílem ČPS je společný 3-letý kmen pro všechny „pediatry“ ale i snaha o dotace vázané na 
absolventy fakult vstupující do společného „pediatrického kmene“. 

   g)   o aktivitách sdružení, které požaduje včasnou diagnostiku a financování péče o děti s  
         pervazivní vývojovou poruchou (PAS). Bude jednáno na příštím výboru. 
   h)   O výhodách členství v ČPS. Dopis - leták  připraví prim. Smrčka.  
  ch) O vydání knihy „Dětská nefrologie“ (Janda, Seeman). O zakoupení výtisků pro dětská lůžková oddělení 

v ČR  se bude diskutovat na příštím výboru.  
 
Příští výbor ČPS         19. 2. 2015  od 9,30 na KDDL 
 
Zapsal: Škvor                               Kontroloval:   Biolek, Zeman 

http://www.garmedis.com/

