
Zápis jednání výboru ČPS ze dne 17. 9. 2015 
Přítomni (bez titulů): Zeman, Biolek, Gut, Hladík, Hrdlička, Hulleová, Lebl, Ryba, Skálová,     
                 Souček, Svojsík, Škvor.  
Omluveni (bez titulů): Houšťková, Janda, Smrčka, Slaný.  
I. Výbor ČPS schválil: 

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

MUDr. Denisa Bařinová, MUDr. Petr Bína, MUDr. Pavla Dospělová, MUDr. Eva 
Filipová, MUDr. Michaela Jančíková, MUDr. Markéta Škvárová, MUDr. Miroslav 
Jiránek, MUDr. Veronika Povrazníková, MUDr. Petra Prašivková, MUDr. Klára 
Steffalová, MUDr. Nikola Stodůlková, MUDr. Alžběta Ježková, MUDr. Ludmila 
Zatloukalová, MUDr. Jana Zoubelová. 

c) snížení členského příspěvku z důvodů mateřské/rodičovské dovolené členů ČPS:     
MUDr. Markéta Jelínková.  

   d)    finanční příspěvek pro  MUDr. Alici Bosákovou z Kliniky dětského lékařství FN  
           Ostrava na aktivní účast na kongresu European Society for Paediatric Urology.    
  e)      doc. Skálovou, PhD  jako delegáta do Pracovní skupiny k porodnictví.  
  f)      záštitu ČPS  nad XVII. Hradeckými pediatrickými dny, které se budou konat  
          ve dnech 20. - 21.11.2015. Odborný garant prof. MUDr. Milan Bayer, CSc. 
  g)     záštitu ČPS nad Festivalem  kazuistik z pediatrie 2016, který se bude konat 18. – 19. 3. 
          2016 v hotelu Holiday Inn Žilina www.kazuistika.sk. Odborný garant je doc. MUDr.   
          Milan Kuchta, CSc., mim. prof.  
  h)     možnost prostorově omezené diskuze k současným problémům pediatrie v bulletinu, 
          ale nejdříve je třeba jmenovat redakční radu. 
 ch)    návrh textu dopisu do Poslanecké sněmovny a do Senátu, který připravili prof. Janda,  
          prim. Gut a prim. Ryba. 
 
II. Výbor ČPS projednal: 

a) problematiku eventuální spolupráce mezi ČPS a dalšími organizátory vzdělávacích akcí 
v pediatrii, především s ohledem na budoucí termíny Českého pediatrického kongresu. 
Výbor ČPS navíc diskutoval návrh, aby ČPS pořádala národní pediatrický kongres 
každý rok. 

b) problematiku postgraduálního vzdělávání a pokračujících aktivit SPLDD.  
Pro informaci uvádíme situaci o postgraduálním vzdělávání pediatrie v Rakousku.  

          BUNDESGESETZBLATT FÜR DIE REPUBLIK ÖSTERREICH 29. Mai 2015  
         Teil II   Anlage 13   Sonderfach Kinder- und Jugendheilkunde:  
          A. Definition des    Aufgabengebiets   
          B. Mindestdauer der Ausbildung    9 Monate Basisausbildung  
                                                        36 Monate Sonderfach–Grundausbildung  
                                                                   27 Monate Sonderfach 
                 Schwerpunktausbildung, gegliedert in sechs Module.  
            Popromoční příprava pediatrie v Rakousku je společná a trvá 72 měsíců (6 let),  
            Popromoční příprava pediatrie v Německu  je společná a trvá 5 let. 

c) problematiku spojenou se souhlasy s výkony u dětí (prim. Ryba), Indikace a výkony je 
nutno řádně dokumentovat. Pozor na problémy při nesouhlasu rodičů s výkony u dětí, 
při rozporech mezi rodiči, při pěstounské péči.  

d) žádost o schválení  TEEKANNE bylinného čaje pro děti do 3 let (předáno pracovní  



           skupině pro dětskou gastroenterologii) 
e) problematiku rozdílů mezi akreditovanými pracovišti I. a II. stupně (prim. Gut).  

Opakované změny ve vzdělávacích programech a změny akreditací u některých 
pracovišť vyvolávají nejasnosti. Pokud víme, MZ ČR má ustanovit novou akreditační 
komisi pro dětské lékařství, která musí rekonstruovat historii získaných akreditací a 
zkontrolovat současný seznam akreditovaných pracovišť.  

f) přípravu projektu v Lékařských novinách (prof. Svačina).  Z témat, která se ponejvíce  
      dotýkají našeho oboru, jde zejména o přílohy pátého listopadového týdne s číslem:  
         Nemoci dětského věku - očkování (článek připraví autoři z řad SPLDD/OPLDD),              
         Nová rizika TBC (bude požádán Dr. Wallenfels)  
         Autismus (bude požádán autor(ka) z FN Motol).  
       Kontaktní osobou pro projekt je paní ing. Eva Bobůrková, redaktorka časopisu Vesmír.  
       (eva@boburka.cz).  

    
 III.  Výbor ČPS byl informován 
            a)    o průběhu jednání pacientských organizací s představiteli odborných společností. 
            b)    o průběhu dosud neuzavřeného jednání se společností LEROS  
            c)    o listopadovém zasedání EAP v Brusselu, kterého se za ČPS účastní prof. Zeman.   
                   Na programu je kromě jiného i volba předsednictva EPA.                    

d) o novém způsobu přijímání členů do ČPS. Registrace nových zájemců o členství 
bude on-line na webu ČLS JEP (www.cls.cz,  registrační formulář je na titulní straně 
v boxu Staňte se členem pod odkazem Registrace). Systém bude automaticky 
nastaven, aby pověřené osoby měli přístup přes svá hesla a přístupová jména, která 
jsou kontrolovaná s databází členů ČLS JEP. Za ČPS jsou pověřenými osobami 
prim. Škvor a pí sekretářka Blanka Albrechtová, kteří budou mít přístup do uzavřené 
části webové stránky ČLS JEP.  

e) o funkčním systém  www.prolekare.cz, kde je archiv časopisů ČLS JEP. Pokud 
přístup nemáte, můžete se na příslušné stránce zaregistrovat.  

f) o průběhu příprav Pediatrického kongresu v Hradci Králové (prof. Bayer, doc.      
      Skálová). 
g) o hodnocení časopisu Čsl. Pediatrie SCOPOS za rok 2013 (prof. Hrstková). Padl 

návrh omezit Suplementa jen pro kongresy České a Slovenské pediatrické 
společnosti a zvýšit počet výtisků z 6 na 7-8 za rok. Sejde se redakční rada.  

h) o Komisi péče o děti (Dr. Hulleová) – řešení problémů migrantů. 
i) o novele zákona, kdy PLDD mohou posuzovat pracovní vyučování (Dr. Hulleová). 
j) o Zdravotním a očkovacím průkazu (Dr. Hulleová).  

 
Příští výbor ČPS  bude ve čtvrtek 15.10. 2015  od 9,30 na KDDL.  
 
V Praze 17. 9. 2015     Zapsal: Škvor                    Kontroloval:   Biolek, Zeman 


