
Zápis jednání výboru ČPS dne 19. 3. 2015 
 

Přítomni (bez titulů): Zeman, Biolek, Hladík, Houšťková, Hrdlička, Hrstková, Janda, Ryba, Svojsík, Škvor.  

Omluveni (bez titulů): Slaný, Lebl, Smrčka. 
 

I. Výbor ČPS schválil: 

a) zápis ze schůze výboru ČPS z února 2015 

b) přijetí nových členů ČPS dle seznamu: dr. Irena Baroňová, dr. Hana Cihlářová, dr. Jana Hrubá, dr. 

Lucia Karnišová, dr. Pavel Mazánek, dr. Eva Nykodýmová, dr. Yelena Pavlova, Ph.D., dr. Jana 

Schwarzerová, dr. Alena Vrátilová 

c) snížení členského příspěvku z důvodů mateřské/rodičovské dovolené členů ČPS:        

dr. Veronika Nedeliaková-Rezková 

d)   původní doporučení České pediatrické společnosti, aby MZ ČR  nesnižovalo věkové omezení preskripce 

léčebného konopí u dětí v ČR, protože léčebné používání konopí u dětí je stále předmětem odborné 

diskuze. Rizika jsou známá a nelze je podceňovat.   

e)   záštitu ČPS nad konferencí -  VIII. Východočeské  perinatologické dny, které se budou konat v Deštném 

v Orlických horách 24.–25. 4. 2015 (odborný garant za pediatrii MUDr. Jan Malý, Ph.D. z Dětské kliniky 

v Hradci Králové). 

f)   účast dr. Hrdličky na zasedání EAP v Bratislavě (28.–31. 5. 2015) a účast dr Zemana na zasedání EPA ve 

Florencii 13.–15. 5. 2015. 

g)   doporučení Pracovní skupiny pro dětskou gastroenterologii, aby u kojenců s klinickým podezřením na 

alergii na bílkoviny kravského mléka byla před zahájením expozičního testu prodloužena doba preskripce 

kojenecké výživy pro zvláštní lékařské účely na 6-8 týdnů. 
 

   II. Výbor ČPS projednal: 

a) problematiku osvojování dětí rodiči stejného pohlaví. Výbor ČPS diskutoval prohlášení Americké 

pediatrické akademie (AAP, American Academy of Pediatrics) z 20. 3. 2013, která publikovala názor, že 

při osvojování dětí manželskými páry by neměly být kladeny rozdíly mezi manželskými páry různého 

nebo stejného pohlaví. AAP vychází z publikovaných studií v časopisech s „Impact factorem“, které 

ukázaly, že děti vychovávané v manželských rodinách párů stejného pohlaví nemají vyšší riziko rozvoje 

vývojových poruch oproti dětem vychovávaných manželskými páry různého pohlaví. Diskuze ukázala, 

že členové výboru i mailem oslovení primáři dětských oddělení v ČR (n = 42) mají rozdílné názory, 

z nichž žádný nezískal převažující podporu. Výbor ČPS respektuje rozdíly v názorech členů pediatrické 

obce.      

b) problematiku LSPP pro děti a dorost  

výbor ČPS opět projednal platnou legislativu zajišťující povinnost zdravotnických zařízení účastnit se 

LSPP. Je plně v pravomoci KÚ sankcionovat lékaře odmítající se účastnit výkonu LSPP (pokuta až 

eventuelně zrušení registrace). Otázkou ale zůstává, zda KÚ těchto sankcí eventuelně využívají. Dalším 

problémem je v mnoha okresech krátká ordinační doba (do 19,00 hodin), po které je vyžadováno 

poskytnutí první pomoci na lůžkových odděleních. Prodloužení ordinační doby je vesměs limitováno 

nedostatkem finančních prostředků KÚ. Problém bude opět projednán na úrovni MZ.  

c) problematiku postgraduálního vzdělávání v pediatrii. Proběhla bohatá diskuze k délce vzdělávání, které 

ve většině zemí EU trvá 5 let.  

   d)   problematiku schvalování žádostí o souhlas ČPS s používáním léčivých a výživových přípravků malých 

dětí.  
 

 III. Výbor ČPS byl informován 

  a)  o jednání s PLDD u kulatého stolu 27. 2. 2015 (J. Zeman)  

 b) o tom, že MZČR připravuje rozšiřování národního registru vzácných onemocnění. MZ ČR prosí, aby 

pediatři správně vykazovali vrozené vývojové vady pro potřeby UZIS.  

 c) o tom, že vedení SPLDD nereaguje na žádost ČPS, aby byl ve „VOX Pediatrie“ publikován 

„Otevřený dopis pediatrům“ z února 2015, ve kterém se ČPS snaží oslovit mladé pediatry v ČR.  
 d)  o možnosti organizovat kongresy ČPS každý rok. V současné době se kongresy ČPS pořádají jednou za 

dva roky. Diskuze bude pokračovat.  

 

 

Příští výbor ČPS bude ve čtvrtek 16. 4. 2015 od 9,30 na KDDL.  

 

Zapsal: Škvor                               Kontroloval:   Biolek, Zeman 


