
Zápis z jednání výboru ČPS dne 16. 4. 2015 
 

Přítomni (bez titulů): Zeman, Biolek, Gut, Houšťková, Hrstková, Janda, Ryba, Skálová, Slaný, 

Smrčka, Souček, Svojsík, Škvor.  

Omluveni (bez titulů): Hrdlička, Lebl, Hladík, Hulleová,  
 

I. Výbor ČPS schválil: 

a) zápis ze schůze výboru ČPS z března 2015 

b) přijetí nových členů ČPS dle seznamu:   

MUDr. Jan Čapek, MUDr. Veronika Dvořáková, MUDr. Tereza Farová, 

MUDr. Zuzana Merčáková, MUDr. Andrea Šimonová, MUDr Jana Štursová, 

MUDr. Petra Tlustá, MUDr. Mirka Vacková 

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

MUDr. Hana Malcová, MUDr. Karla Zupková, MUDr. Viera Slováčková, 

MUDr. Veronika Jimramovská, MUDr. Tereza Kučerová, MUDr. Hana Černá, 

MUDr. Špičáková-Zouharová, MUDr. Marie Chudáčková 

   d)    prof. dr. J. Jandu, CSc  do mezioborové komise pro oblast pro-vakcinační  strategie  

          koordinované MZ ČR za ČPS.  

   e)    finanční podporu 5000 Kč MUDr. Pavle Pokorné, PhD pro aktivní účast na konferenci  

          (26 th  Annual Meeting of the European Society of Paediatric and Nenonatal  Intensive     

           care (ESPNIC)   ve Vilniusu 10 -13.6. 2015, kde přednese přednášku.  MUDr. Pokorná  

           doloží cestovní náklady do výše částky pokladníkovi ČPS prim. Smrčkovi.  

f)        sekce intenzívní medicíny v pediatrii předložila výboru ČPS vzdělávací program        

         ,,intenzivní péče v pediatrii”, který byl odsouhlasen. Výbor ČPS v součinosti s  

         MUDr.Vobrubou, předsedou sekce intenzicní medicíny v pediatrii, podá žádost na MZ  

         o zřízení specializačního (nástavbového) oboru.   

g)      výbor ČPS schválil podporu ČNeoS, která má negativní stanovisko k návrhu udělit  

         státní vyznamenání panu Hessovi za baby boxy.  

h)      znalci, kteří budou vypracovávat odborné posudky pro ČPS, budou finančně  

         honorováni na základě smluv o dílo.  
 

 II. Výbor ČPS projednal: 

    a)    žádost MZ ČR o vyjádření k prohlášení Farmakovigilančního výboru pro posuzování             

          rizik Evropské lékové agentury (EMA), která doporučila omezit používání léčivých            

          přípravků obsahujících kodein pro léčbu kašle a nachlazení u dětí z důvodu rizika            

          závažných nežádoucích účinků, včetně problémů s dýcháním.  EMA doporučuje:  

 Kodein má být u dětí mladších 12 let kontraindikován.  

 Používání kodeinu není doporučeno pro léčbu kašle a nachlazení u dětí ve věku 12 – 18 let, 

které mají problémy s dýcháním.  

 Kodein je kontraindikován pro kojící ženy 

SÚKL zvažuje i přehodnocení přípravků, které ve svém složení mají současně jak látky 

s expektoračním tak s antitusickým účinkem. V ČR se jedná o Pleumolysin a Stoptussin.  

 Pleumolysin obsahuje v 1 ml (33 kapek):  saponinum 5 mg, codeini phosphas hemihydricus 

3,06mg, Aconiti tinctura 40 mg, Aurantii dulcis pericarpii tinctura 150 mg, Thymi extractum 

fluidum 30 mg. 

 Stoptussin obsahuje v 1 ml (34 kapek): Butamirati citras 4 mg, guaifenesinum 100mg 

            Výbor ČPS souhlasí s názorem, že kodein by se neměl používat u dětí do 12 let a jen  

          s velkou opatrností u dětí nad 12 let.  Dle publikovaných studií, které se zabývaly  

          léčbou kašle u dětí, není současné podávání antitusika a expektorancia vhodné  

          a  dokonce i samostatné podávání není účinnější než podávání placeba. Také samotné  

          mukolytikum může poškodit řasinkový epitel a o jeho příznivém účinku nejsou důkazy. 

 



   b)   stav příprav na Pediatrický kongres 2016  v Hradci Králové  (prof. Bayer, dr. Skálová),     

         výbor ČPS souhlasil se složením lokálního organizačního a vědeckého programového    

          výboru kongresu.  

   c)   problematiku postgraduálního vzdělávání v pediatrii.     

   d)   novelizaci zákona 95/2004 Sb. Výbor ČPS odeslal připomínky k navrhované novele na      

         MZ a OSZSP ČR který je přímým účastníkem tripartity. 

   e)   doporučení ČPS a dalších odborných společností JEP, aby ČLS JEP ocenila  

         celoživotní práci prof. J. Hyánka, DrSc. Prof. Hyánek je v ČR i Evropě uznávaný  

         klinický biochemik, který se významně zasloužil o zavedení celoplošného  

         screeningu fenylketonurie (PKU) a léčby dětí i dospělých s PKU v bývalém  

         Československu.   

   f)   stav konta a hospodaření ČPS (prim. Smrčka).  

   g)  odeslání žádosti řediteli ÚZIS Doc. RNDr. Ladislavu Duškovi, Ph.D za účelem     

         projednání znevýhodnění pediatrie v systému DRG.  

 

 III. Výbor ČPS byl informován 

    a)  o tom, že MZ ČR vyhovělo žádosti ČPS a nebude snižovat věkovou hranici pro  

         preskripci léčebného konopí u dětí. 

    b)  o zahájení příprav novelizace vyhlášky 99/2015 Sb. MZ o minimálním    

         personálním zabezpečení zdravotnických služeb (prim. Biolek).  

    c)  o snaze MZ ČR hledat pediatra pro nové místo se zaměřením na organizaci péče o dítě  

         (prof. Zeman) 

    d)  o snaze MZ ČR připravit komunikační karty v 7 jazycích určených pro snažší  

         komunikaci s cizinci, kteří vyžadují zdravotní péči (prof. Zeman).  

    e) o vzdělávání dětských sester (prof. Zeman). Jednání na MZ bylo zastaveno. ČPS  

        se objedná znovu na další jednání.  

    f)   o tom, že trvají regionální problémy s LSPP  

    g)   o tom, že ubývá kvalifikovaných dětských lékařů v nemocniční péči.  

 

 

Příští výbor ČPS         čtvrtek 21. 5. 2015  od 9,30 na KDDL 

Zapsal: Škvor              Kontroloval a doplnil:   Biolek, Zeman 

 

 

 

  


