
Zápis z jednání výboru ČPS  ze dne 21. května 2015 
 

Přítomni (bez titulů):  Biolek, Gut, Houšťková, Hrdlička, Hrstková, Hülleová, Lebl, Ryba, 
Skálová, Smrčka, Škvor. Omluveni (bez titulů):  Zeman, Hladík, Janda, Slaný, Souček, Svojsík. 
Host: Ing. Klapalová (Health Communication) 
 
I. Výbor ČPS schválil:   zápis ze schůze výboru ČPS z dubna 2015    
II. Výbor ČPS projednal: 
     a)  žádost Ing. Petra Melmuka o vyjádření  názoru ČPS na 6 typů čaje firmy Velta plus  
          EU.s.r.o. (www.veltaplus.cz,  www.veltatea.cz), které splňují mikrobiologické i  toxi- 
          kologické  parametry požadované pro zvláštní výživu dle vyhlášky č. 54/2004. ČPS  
          nevidí žádný důvod, pro který by se tyto čaje nemohly používat pro kojence ve věku od  
          ukončeného 9. měsíce (mail: melmuka@veltaplus.cz)  

a) Článek v MF Dnes z 20. 5. 2015 s titulky „Dětských lékařů bude víc, ale horších“ a 
„Reakce na očkování poznáte jen v terénu“. Výbor ČPS vyjádřil k článkům velmi kritické 
stanovisko, a to z důvodu jednostranného a tendenčního informování laické veřejnosti 
v tisku. Výbor ČPS vyzývá představitele PLDD ke zdrženlivosti s mediální kampaní. 

 
III. Výbor ČPS byl informován: 

a) o zájmu společnosti Health Communication, s.r.o., zabývající se vzděláváním v oblasti 
farmacie, navázat spolupráci s výborem ČPS (Ing. Klapalová, EDUMEDIC.cz, 
vzdělávání on line)       

b) o jednání s Ing. Podhrázkým, ředitelem odboru vzdělávání MZ – prim. Biolek 
1) K problematice společné atestace z pediatrie – návrh MZ ČR počítá se společnou  

atestaci z pediatrie, legislativně bude ošetřeno, že po jejím složení bude lékař plně 
kompetentní k výkonu PLDD i klinického pediatra. Tento návrh však ještě neprošel 
připomínkovým řízením právního odboru MZ. 

2) K problematice zřízení nástavbového oboru Dětská intenzivní péče – doporučeno     
předjednání s prof. Cvachovcem, předsedou společnosti ČSARIM a posléze odeslání 
vzdělávacího programu s žádostí výboru ČPS na MZ k rukám Ing. Podhrázkého. 

3) Je třeba zvýšit aktivitou MZ počet absolventů, kteří nastupují do oboru pediatrie, 
zvýšit směrná čísla přijímaných pro jednotlivá lůžková dětská oddělení.  

      4.   o jednání s Mgr. Krausovou, ředitelkou odboru legislativy MZ, která potvrzuje,  
            že společné postgraduální vzdělávání v pediatrii neohrožuje práci PLDD v ČR    
     5.  o článcích v časopise TEMPUS Medicorum 5/2015, ve kterém je otištěn článek   
         „Pediatrická společnost nesouhlasí s peticí PLDD“ a článek prezidenta ČLK   
        „Opětovné sloučení pediatrie je nutností“. Výbor ČPS znovu konstatuje, že cílem 
          společného postgraduálního vzdělávání v pediatrii není ohrožení práce PLDD  
          v primární péči. Cílem je i snaha zvýšit zájem studentů lékařských fakult o práci   
         s dětmi. 

7. o tom, že tzv. „Otevřený dopis pediatrům“ zaslaným výborem ČPS do redakce VOX    
     Pediatriae a ve kterém se výbor ČPS snaží oslovit všechny pediatry, nebyl dosud  
     uveřejněn.  
8.  o tom, že ředitel ÚZIS doc. RNDr. Ladislav Dušek Ph.D. přijal pozvání na jednání  
      červnového výboru.     
 
Termín příští schůze výboru je čtvrtek 18.6.2015 v 9,30. 
 
 Zapsal: Škvor                                   Doplnil a kontroloval: Biolek, Zeman 


