
Zápis jednání výboru ČPS  dne 18. 2. 2016 
 
Přítomni (bez titulů):  Zeman, Biolek, Gut,  Hladík, Houšťková, Hrdlička, Hrstková, Janda, 
Lebl, Ryba, Skálová, Smrčka, Svojsík, Škvor. 
Omluveni (bez titulů):  Hülleová, Slaný, Souček.  
 
I. Výbor ČPS schválil: 

a) zápis ze schůze výboru ČPS z ledna 2016. 
b) přijetí nových členů ČPS dle seznamu:    

           MUDr. Katarina Blanárová, MUDr. Klára Čelínská, MUDr. Gabriela Habešová, 
  MUDr. Daniela Hahnová, MUDr. Jiří Houda, PhD, MUDr. Kristýna Juráková,  
  MUDr. Alena Linková, MUDr. Veronika Maixnerová, MUDr. Zuzana Orságová, 
MUDr. Mária Vaisová.  

c) žádost prof. MUDr. Pavla Mohra, Ph.D z Národního ústavu duševního zdraví 
(NUDZ) o spolupráci s výzkumem deprese u žen v poporodním období. e-mail: 
pavel.mohr@nudz.cz.   Doporučili jsme oslovit i PLDD.  

d) žádost o převzetí záštity ČPS nad odbornou akcí - IX. východočeské perinatologické 
dny v Deštném v Orlických horách ve dnech 22. 4. - 23. 4. 2016.  (odborný garant 
MUDr. Jan Malý, Ph.D,  mail:  jan.maly@fnhk.cz).  

e) odměny členům pracovní skupiny pro dětskou gastroenterologii za vypracovaní 
posudkú 

 
II. Výbor ČPS projednal: 

a) stav příprav na Český pediatrický kongres 15. – 17. 9. 2016 v Hradci Králové (Prof. 
Bayer, BPP - Procházka), Organizační stránka je zajištěna, je nutno urychlit práci 
vědeckého výboru. 

b) návrhy a schválil laureáta na udělení Brdlíkovy ceny určenou pro osobnost, která se 
významně zasloužila o rozvoj české pediatrie. Výbor projednal i návrhy na další 
ocenění (diplomy/medaile/poděkování) za celoživotní práci v systému léčebně 
preventivní péče o děti a mladistvé pro lékaře a sestry, kterým ČPS zaplatí účast na 
kongresu. 

c) a schválil návrh na tombolu, které se mohou zúčastnit všichni členové ČPS, kteří se 
zúčastní Českého pediatrického kongresu v HK. Výherce tomboly získá finanční krytí 
až do výše 45.000 Kč na účast na kongresu Europediatrics 2017 v Rumunsku nebo na 
jiném evropském kongresu) v roce 2017. Zájemci o tombolu se do soutěže mohou 
přihlásit při registraci nebo v předsálí kongresu v průběhu prvních dvou dní, vítěz 
poměrně hodnotné ceny bude vylosován před ukončením kongresu v sobotu dopoledne  
 (cena je určena jen přítomnému vítězi v sále, nebude-li přítomen, losování pokračuje),  

d) informace o nové vyhlášce MZ ČR, která se týká pediatrických nástavbových oborů. 
Proběhla diskuze mezi členy výboru i primáři DO, ze které vyplývá rozptyl názorů na 
současný stav i délku vzdělávání v jednotlivých oborech. Mezitím MZ ČR vyhlášku 
stáhlo. 

e) návrh prof. Jandy na urychlení zápisu z jednání výboru ČPS. Bude snaha zápisy 
urychlit.  

f) a diskutoval možnost publikovat v Česko-Slovenské pediatrii jednou ročně výroční 
zprávy o činnostech výborů České a Slovenské pediatrické společnosti.  

g) možnost spolupráce s PR agenturou v obecné nebo konkrétní rovině (očkování,…) 
 

 
 



III.  Výbor ČPS byl informován 
a) o žádosti firmy TOKO AGRI a.s. o posouzení, zda výrobek pyré ovocňák (jablko – 

hruška) vyhovuje pro kojence a malé děti (Martin Schneider, mail: 
schneider@ovocnak.cz.  Žádost jsme předali Pracovní skupině pro dětskou 
gastroenterologii, hepatologii a výživu 

b) o písemném stanovisku firmy OXALIS, která nebude na obalovém materiálu jejich 
výrobků tisknout „schváleno Českou pediatrickou společností“.  

c) o schválení základních tezí k problematice babyboxů společností sociální pediatrie a 
Českou neonatologickou společností. Definitivní text dopracuje prim. Biolek před jeho 
zveřejněním na webových stránkách. 

d) o odpovědi MZ a VZP na přímý dotaz zda sloučením oborů PLDD a Dětského 
lékařství do jednoho společného oboru pediatrie v připravované novele zákona 
95/2004 sb. může být eventuelně dotčena kapitační platba. O změně v kapitačních 
platbách se v souvislosti se sloučením obou odborností se vůbec neuvažovalo. Do 
novelizace zákona byla zapracována přechodná ustanovení, která umožňují hladký 
průběh změn ve výše uvedených oborech. Registrujícími poskytovateli zůstanou lékaři 
se specializovanou způsobilostí v oboru PLDD.  

e) o lednovém zasedání ËAP v Bruselu, kde zástupci pediatrických společností v EU 
odsouhlasili sylaby pro dvě další pediatrické specializace – dětská revmatologie a 
metabolické vady. Celkově již byly schváleny sylaby pro 15 pediatrických 
specializací, ale počet akreditovaných specializací v jednotlivých zemích EU se 
značně liší.  

f) o únorovém zasedání EPA v Moskvě. Předsedou EPA byla zvolena prof. L-
Namazova-Baranova. Současně probíhal i 19. pediatrický kongres v Moskvě, kterého 
se účastnilo na 6 000 pediatrů, dalších 10 000 pediatrů se připojilo přes internet. 

g) že tříčlenná komise výboru ČPS (prof. Mihál, prof. Lebl a prim. Gut) očekává 
přihlášky mladých členů ČPS do 35 let, kteří chtějí soutěžit o finančně vysoce 
hodnotnou cenu ČPS za nejlepší publikaci/publikace  v posledních dvou letech.  

h)  o možnosti podat žádost o rezidenční místa pro dětské lékaře.  Seznam dětských 
oddělení, která mají zájem o absolventy vyvěsíme na lékařských fakultách. 

 
Příští výbor ČPS bude ve čtvrtek 17. 3. 2016 od 9,30 na KDDL 
 
V Praze 18. 2. 2016  
 
Zapsal:   Škvor                               Kontroloval:   Biolek, Zeman  
 


