
Zápis jednání výboru ČPS dne 17. 12. 2015 
Přítomni (bez titulů):  Zeman, Biolek, Gut, Hladík, Hrstková, Janda, Lebl, Skálová, Smrčka, Souček, Svojsík, 
Škvor,   
Omluveni (bez titulů):  Ryba, Hrdlička, Hülleová 
I. Výbor ČPS schválil: 

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

MUDr. Markéta Pospíšilová, MUDr. Pavla Zárubová 
   c)     snížení členského příspěvku z důvodů mateřské/rodičovské dovolené členů ČPS:  
           MUDr. Veronika Krulišová, PhD   

d)   honorář pro prof. Nevorala za 2 odborné posudky pro ČPS.    
 

II. Výbor ČPS projednal: 
a) stav příprav na Český pediatrický kongres v Hradci Králové  
b) informaci, že v květnu 2015 se v Padově uskutečnilo setkání mladých pediatrů European Young 

Paediatricians Association (EURYPA). Cílem je snaha zlepšit podmínky práce a vzdělávání mladých 
dětských lékařů v Evropě, definovat společné problémy mladých pediatrů a prohloubit jejich vzájemnou 
spolupráci.  

c) výbor ČPS JEP se rozhodl finančně podpořit aktivní účast mladých pediatrů na 12. Kongresu českých 
pediatrů a sester, který se bude konat 15-17. září 2016 v Hradci Králové. Pro mladé lékaře bude připravena 
samostatná přednášková a posterová sekce. Připravená abstrakta s poznámkou „mladí pediatři“ lze zasílat dle 
pokynů organizátorů na adresu Pediatrického kongresu. 

d) Informaci, že v Londýně proběhlo jednání, které se zabývalo projektem MOCHA, jehož cílem je posoudit a 
zhodnotit služby dětské primární zdravotní péče a zveřejnit nejúčinnější modely této péče. Projekt zastřešuje 
Imperial College London a má řadu vědeckých partnerů v zemích EU,  Austrálii a USA. Web: 
www.childhealthservicemodels.eu. Zapojení ČR do projektu koordinuje MUDr. Aleš Bourek, PhD, mail: 
ales@bourek.eu 

e) žádost o doporučení pro prodloužení Specifického léčebného programu pro podávání přípravku Peditrace 
(Fresenius Kabi). Jedná se o směs stopových prvků pro děti. Výbor souhlasí.  

f) žádost firmy OXALIS ohledně distribuce dětských čajů. Na základě vyjádření Pracovní skupiny pro dětskou 
gastroenterologii, hematologii a výživu ČPS, výbor ČPS nemá námitky proti distribuci čajů firmy OXALIS 
na trhu v ČR. 

g) žádost o převzetí záštity nad sympoziem Vakcinace: konspirace a realita, které se koná 12. 12. 2015 v Erbia 
Congress Centrum, garant prof. Prymula, CSc. Výbor ČPS souhlasí.  

h) žádost o převzetí záštity nad 18. ročníkem Colours of Sepsis (Postgraduální kurz Sepse a MODS), který se 
bude v Ostravě, ve dnech 26.–29. ledna 2016. Garant MUDr. Roman Kula, CSc (roman.kula@fno.cz). 
Výbor ČPS souhlasí.  

i) návrh, aby na konci kmene postgraduálního vzdělávání v DL byla současná kazuistika nahrazena testem 
nebo ústní zkouškou. Výbor ČPS souhlasí. 

j) návrh na rozšíření počtu čísel Česko-Slovenské Pediatrie z 6 čísel na 8 a naopak snížení počtu Supplement 
ze současných 2 na 1. Výbor souhlasí. 

k) návrh na zavedení specializačního vzdělávání v oboru intenzívní péče v pediatrii. Výbor ČPS souhlasí.  
 

 III.  Výbor ČPS byl informován 
a) o tom, že v roce 2014 bylo zařazeno do oboru PLDD 61 lékař a že atestovali 52 lékaři. Od ledna do 

listopadu 2015 bylo zařazeno 56 lékařů a atestovalo 48 lékařů.  
b) o opakovaných vyjádřeních a výzvách některých představitelů SPLDD a OSPLDD v časopisech VOX 

Pediatrie a Tempus, ve kterých zpochybňují výhody návrhu MZ ČR na znovuzavedení společného 
postgraduálního vzdělávání v pediatrii. Současně vyzývají vrcholné představitele ČR, aby tomu zabránili, i 
když ví, že společné postgraduální vzdělávání v pediatrii je v okolních i vzdálených zemích zcela běžné. 
Časopisy vytiskly i odpovědi i odpovědi předsedy vlády pana Mgr. Sobotky, místopředsedy vlády a 
ministra financí ČR pana Ing. Babiše a pana MUDr. Kubka, předsedy ČLK, tito všichni se domnívají, že 
postgraduální vzdělávání pediatrů má být společné.  



c) Primář Biolek informoval o natáčení pořadu v Českém rozhlase na téma baby boxy. Pan Hess natáčení 
předčasně opustil s emotivními výkřiky, že primář Biolek je lhář. Výbor ČPS má ve shodě s prim. Biolkem 
„více než rezervované názory“ na používání a nové zřizování baby- boxů v ČR. Vzhledem k internetové 
diskuzi, která se po rozhlasovém pořadu objevila na internetu (část laické veřejnost podporuje baby-boxy, 
část „dehonestuje“ odborné názory českých pediatrů), ČPS připraví s podporou Společnosti sociální 
pediatrie stanovisko, které bude vyvěšeno na www.pediatrics.cz a bude předáno i médiím. Kontroverzní 
diskuze k baby-boxům probíhá ve světě již dlouhá léta a laická i odborná veřejnost v ČR má být seznámena 
i s tím, jaká stanoviska zastávají pediatrické společnosti v zemích EU.  

d) Primář Biolek podal informaci o stanovisku ČNeoS a České společnosti alergologie a klinické imunologie 
k pravidelnému očkování nedonošených dětí v ČR. Po brzkém schválení textu Vakcinologickou společností 
MZ zveřejníme na stránkách bulletinu a webových stránkách ČPS.  

e) Prof. Janda informoval o dalším poklesu proočkovanosti dětí v ČR. Seriál sympozií organizovaných s 
podporou ČPS v posledních měsících roku 2015 ve většině krajů v ČR ukázal na stoupající počet rodin, 
které odmítají i základní povinnou vakcinaci. Stoupá i počet dětí očkovaných alternativním schématem (to 
vede prakticky vždy k významnému poklesu proočkovanosti – viz podobně vyznívají zprávy publikované v 
USA a otisknuté v předchozích Bulletinech). Hygienické stanice na úrovni krajů konstatují v posledních 
letech pokles proočkovanosti, někdy i na hranici 90%. Zahraniční zprávy upozorňují na výskyt difterie ve 
Španělsku a v pobaltských státech. V souvislosti s migrační krizí je třeba vnímat, že v Sýrii se objevily 
nové případy poliomyelitidy, podobně je tomu i v Nigérii. Powerpointová prezentace Očkování, 
alternativní rodiče, antivakcionisti, legislativa- jak dál je dostupná na www.pediatrics.cz  v Dokumenty ke 
stažení. Tabulky a grafy mohou posloužit při přesvědčování alternativních rodičů o benefitech vakcinace.  

f) Prof. Janda informoval o průběhu „Salt Awareness Week 2015“ v ČR.  Akce proběhla v týdnu od 14. 12. 
2015 za účasti představitelů ČPS, IKEM, SZÚ, VŠCHT, praktických pediatrů a zástupců společnosti 
McDonald´s. Semináři v Lékařském domě předcházela tisková konference, zástupci masmédií byli 
seznámeni se současnou problematikou, letošní světová akce byla zaměřena na děti a dorost a řetězce typu 
fast- foodů. Novináři pak v masmédiích během uvedeného týdne na problematiku opakovaně upozorňovali 
(TV, rozhlas, internet, atd.). WHO a exekutiva EU prosadila, že na všech etiketách komerčních produktů 
musí být uváděn obsah soli v gramech a nikoliv obsah sodíku (mg sodíku je třeba násobit cca 2.5x – to je 
teprve obsah NaCl. Velké zásluhy má SZÚ, který systematicky upozorňuje na rizika spojená s vysokým 
konzumem soli v ČR (u mužů cca 3x tolik, u žen cca 2x tolik než doporučuje WHO). V Evropě je vyšší 
konzum jen v Maďarsku a na Balkáně. Není pochyb, že v ČR se tato skutečnost u nás odráží i na vysoké 
incidenci hypertenze (skoro 50% mužů a cca 40% žen).    

g) Prim. Smrčka informoval o stavu financí ČPS. 
h) Prof. Janda informoval., že vyšla nová Diferenciální diagnostika v Pediatrii 

       
Příští výbor ČPS       čtvrtek 21. 1. 2016  od 9,30 na KDDL 
 
V Praze 17. 12. 2015    Zapsal: Škvor                               Kontroloval:   Biolek, Zeman 

 

 
 


