
Zápis jednání výboru ČPS dne 19. 2. 2015 
 

Přítomni (bez titulů): Zeman, Biolek, Gut, Houšťková, Hrstková, Janda, Lebl, Ryba, Skálová, 
Smrčka, Svojsík, Škvor.   
Omluveni (bez titulů):  Hrdlička, Slaný, Kobr, Souček, Hladík 
Hosté:  Prof. Bayer (Hradec Králové), Dr. Šebková (PLDD), Dr. Dudová (dětská psychiatrie) 
I. Výbor ČPS schválil: 

a) zápis ze schůze výboru ČPS z ledna 2015 
b) přijetí nových členů ČPS dle seznamu:  

MUDr.  Martin Gregora, MUDr. Marek Janík,  MUDr. Petra Kracíková 
MUDr. Lenka Kučerová, MUDr. Veronika Kubásková 
MUDr.  Nina Molíková, MUDr.  Jiřína Vidičanová         

   c)     nominaci  doc. MUDr. Jozefa Hozy, CSc.  do hodnotící komise Výzev pro Malá  
            grantová schémata programu CZ11 „Iniciativy v oblasti veřejného zdraví“. 
 
    II. Výbor ČPS projednal: 
   a)  problematiku další spolupráce mezi ČPS, OSPDL a SPLDD ( Dr. Šebková, Dr.      
        Hulleová). Jasný závěr z jednání, na kterém by se dohodly obě strany, zatím není.  
        Všichni mají společný zájem zachovat stávající systém péče o děti a dorost v ČR.   
   b)  informaci o počtu  atestací z DL v období let  2012 – 2014. Atestovalo 187 pediatrů. 

        2012:  56, 2013: 73, 2014:  58 lékařů. Počet úspěšných atestací z pediatrie 2  za     

        období 1999 – 30.6.2005 je 148.      
   c)  informace o přípravách na pediatrický kongres 2016  (prof. M.Bayer,CSc.) - 15. – 17. 9.   
        2016 v Hradci Králové – centrum Aldis,  www.aldis.cz, organizuje agentura BPP,  
        zástupci PLDD budou pozváni do programového výboru kongresu, na příštím výboru   
        ČPS bude programový výbor schválen.   
    d)  žádost o záštitu: 10. Česko-slovenský kongres dětské anestézie a intenzivní medicíny, 
          který se bude konat 15-16.10.2015 v Konferenčním centru City v Praze 4. Na Strži 63 
          (jeden z odborných garantů konference:   Dr. Václav Vobruba, PhD.) 
    e)  Výhody pro mladé lékaře vyplávající z členství v České pediatrické společnosti 

1. Členský příspěvek České pediatrické společnosti pro členy- lékaře do 30 let je 
zvýhodněn pouze na 270,-/rok 

2. Členský příspěvek České pediatrické společnosti zahrnuje také  časopis Česko-
Slovenská pediatrie 6x ročně + suplementum zdarma 

3. Kongresový poplatek na Český pediatrický kongres snížen na cca polovinu (např. ve 
Zlíně místo 1999,- Kč na 999,- Kč) pro členy České pediatrické společnosti před 
atestací  

4. Podpora účasti na vybraných odborných kongresech/konferencích a vzdělávacích 
akcích v ČR a SR až do výše 2000,-.  www.pediatrics.cz/podpora-vzdelavani/ 

5. Podpora aktivní účasti na odborných konferencích v zahraničí až částkou 5000,- . 
www.pediatrics.cz/podpora-vzdelavani/ 

6.  V listinné podobě aktuální informace z dění v pediatrické obci v podobě „Bulletinu 
České pediatrické společnosti“ cca 10x ročně + suplementum 

7. Možnost hlásit se do soutěže o Cenu České pediatrické společnosti za publikační 
činnost pro mladé lékaře do 35 let honorovanou částkou  50 000.-. 
www.pediatrics.cz/ceny-cps/ 

8. Přístup na www.stránky České pediatrické společnosti zdarma: www.pediatrics.cz 
 

http://www.aldis.cz/
http://www.stránky/


 III. Výbor ČPS byl informován 
    a)  o jednání na MZ ČR   (Biolek, Hladík, Zeman)  

          S ministrem zdravotnictví za účasti jeho náměstka prof. Vymazala byl projednáván: 
1. Prohlubující se nedostatek pediatrů, včetně dětských subspecialistů a zvláště 

intenzivistů. Bylo upozorněno na skutečnost, že péči o děti a dorost v terénu 
nemusí PLDD v blízké budoucnosti v celé šíři zvládat. Snahou MZ bude rozšíření 
rezidenčních míst pro společný pediatrický kmen pro DL i PLDD. 

2. Prohlubuje se nedostatek dětských sester (ekonomické důvody i příliš dlouhé 
postgraduální vzdělávání). ČPS opakovaně upozorňuje na potřebu rychlého 
řešení. 

3. Problém jediné atestace z pediatrie pro PLDD i klinické pediatry s následnou 
možností volného přechodu klinického pediatra do oboru PLDD. MZ uvažuje o 
možnosti zavedení 3-letého pediatrického kmene v rámci přípravy novelizace 
zákona „95/2004 Sb. o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a 
specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního 
lékaře a farmaceuta“, který bude po dalších jednáních předložen do parlamentu. 

4. Problém znevýhodnění pediatrie v rámci DRG systému (nezohlednění náročnosti 
péče dle věku, nižší CM v pediatrii ve srovnání např. s internou, nemožnost 
používání kódu 09555 v lůžkové složce, aj.) 

b) o jednání v Poslanecké sněmovně   (Zeman, Biolek)  
            Dne 23. 1. 2015 proběhlo jednání s panem poslancem Dr. Kasalem, které se týkalo  
            eventuálních možností společného postgraduálního vzdělávání v pediatrii.  
       c)  že MZ ČR souhlasí se sdílením výkonu č. 02210 "Odběr pro novorozenecký screening  

nebo rescreening vrozených vad u novorozence" i pro odb. 301 (Dětské lékařství)   a 
výkonů č. 78310 „Neodkladná kardiopulmonální resuscitace rozšířená – první ½ 
hodina“ a 78320 „Neodkladná kardiopulmonální resuscitace rozšířená – další ½ 
hodina„ i pro odb. 301 (Dětské lékařství) a 304 (Neonatologie). Souhlas byl od všech 
členů PS k SZV. Závěr: Pracovní skupina došla ke konsensu. Sdílení výkonů bylo 
zaneseno do databáze SZV MZ během jednání. 

  d) o možnostech screeningu poruch autistického spektra u malých dětí (Dr.  Dudová). 
Bude připravena informace na www.pediatrics.cz 

  e) o průběhu volebního sjezdu ČLS JEP, který se konal 28.1.2015. Novým předsedou se stal 
prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc  z 1. LF UK.   (Zeman) 

  f) o průběhu jednání EPA v Moskvě 12. 2. 2015, při kterém se jednalo o systému  
pregraduálního i postgraduálního vzdělávání v pediatrii. Vedení EPA požádalo národní 
společnosti, aby podporovaly aktivity mladých evropských pediatrů v rámci EPA v nově 
založené pracovní skupině EURYPA a aby národní společnosti zaplatily členské 
příspěvky – výbor souhlasí. (Zeman) 

  g) o podání informace Dr. Biolkem o průběhu jednání s ministrem zdravotnictví ve výboru 
      SIM ČPS, který připravuje vzdělávací program pro subspecializaci dětské intenzivní 
      medicíny. 
 

Příští výbor ČPS         19. 3. 2015  od 9,30 na KDDL 
 
Zapsal: Škvor..                               Kontroloval:   Biolek, Zeman 

 


