
Zápis jednání výboru ČPS  dne 21. 4. 2016 
 
Přítomni (bez titulů):   Zeman, Biolek, Gut, Hrdlička, Janda, Lebl, Skálová, Smrčka, Svojsík, 
Škvor 
Omluveni (bez titulů): L. Ryba, H. Hrstková, I. Hulleová, J. Slaný, M. Hladík, J. Souček 
 
I. Výbor ČPS schválil: 

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

MUDr. Daniela Bláhová, MUDr. Barbora Pischová, MUDr. Dana Kubová, 
prim. MUDr. Jarmila Überhuberová, MUDr. Veronika Fanrová  
MUDr. Klára Motlíková, MUDr. Zuzana Vorlíčková,   

   c)     snížení členského příspěvku z důvodů mateřské/rodičovské dovolené členů ČPS:  
MUDr. Michaela Floderová, MUDr. Lenka Horálková, MUDr. Svatava Kmeťová   
MUDre. Kristýna Koutenská, MUDr. Veronika Neděliaková-Rezková 

            a pro pracovní neschopnost MUDr. Ludmila Bystroňová, MUDr. Barbora  Boorová   
    d)     návrh na finanční odměnu 20 000 Kč pro prof. dr. J. Jandu, CSc za dlouhodobou práci   
             při vydávání Bulletinu.  
 
II. Výbor ČPS projednal: 

a) stav příprav na Český pediatrický kongres v Hradci Králové (prof. Bayer) 
b) žádost o vyjádření podpory Pediatrické společnosti ČLS JEP ke vzniku a činnosti 

Pracovní skupiny pro dětskou paliativní péči. Prim. MUDr. Mahulena Mojžíšová, 
Předsedkyně Pracovní skupiny pro dětskou paliativní péči při ČSPM ČLS JEP. 
mojzisova@nemocnice-horovice.cz, pracovní skupina je od 5. 12. 2015 oficiálně přijata 
pod ČSPM ČLS JEP. 

c) návrh na vypsání ceny za nejlepší publikaci v Čs. Pediatrii. Cenu udělí současně ČPS i 
SPS. Dále se členové ČPS mohou ucházet o cenu za nejlepší knihu a cenu za publikaci 
v časopise s IF – podrobnosti budou v Bulletinu. Členové ČPS se mohou ucházet i o cenu 
za nejlepší publikaci v časopise s vysokým IF, kterou vypsala ČLS JEP.  

d) návrh MUDr. Gabriel Pallaye, CSc na spolupráci mezi firmou Dr. Max a ČPS v oblasti 
vzdělávání laické veřejnosti a farmaceutů z firmy Dr. Max v pediatrické problematice. 
Výbor souhlasil s přípravou dohody mezi ČPS a společností Dr. Max, která bude 
předložena ČLS JEP.   

e) žádost MZ ČR o návrh dvou kandidátů na jmenování do Národní imunizační komise. 
Výbor navrhuje dr. Z. Vančíkovou a prof. J. Jandu.    

f) přípravu voleb do výboru ČPS, které by měly být na podzim. Je třeba připravit metodiku 
voleb v souladu se stanovami ČLS JEP.  

g) návrh, aby agentura BPP organizující letošní kongres ČPS v Hradci Králové oslovila 
kromě dětských lékařů i PLDD a informovala je o programu kongresu. 
 

III.  Výbor ČPS byl informován 
a) o tom, že nemocnice, jejíž dětská oddělení žádají o reakreditaci, musí podávat své 

žádosti ještě před vypršením termínu současné akreditace, aby v mezidobí nevznikaly 
mladým lékařům problémy se započítáváním odborné praxe pro kmen i atestaci z DL. 

b) že zemřel prof. MUDr. Jan Vavřinec, DrSc, významný představitel české pediatrie. 
Čest jeho památce. 

c) o databázi volných míst na dětských lůžkových odděleních v ČR. Na webu ČPS 
uvedeme tabulku pracovišť s konkrétní nabídkou práce a kontakt na primáře DO nebo 
na vedení nemocnice. Informace o nabídkách pošleme i na lékařské fakulty. 



d) o společném dopisu ČPS a České neonatologické společnosti pro MZ ČR, že zásadně 
nesouhlasíme s požadavkem porodních asistentek, v rámci novelizace zákona 96/2004 
Sb., převzít péči o novorozence a kojence. Naopak souhlasíme se znovuzavedením 
samostatného vzdělávání v oboru dětská sestra na VOŠ (systém 4+1, 4 roky 
zdravotnický asistent + 1 rok VOŠ) nebo v rámci bakalářského studia na VŠ, v rámci 
téhož zákona. 

e)  o článku „Odpůrci očkování“ v Pediatr Praxi, 2016,17(1),13-15. Autor RNDr. Ilja 
Trebichavský, CSc. hezky popsal, jak odpůrci očkování zcela nevědecky manipulují 
s řadou polopravd včetně některých lékařů, kteří mají komerční zájem na alternativních 
metodách v pediatrii. 

f) o nabídce společnosti Amepra v oblasti spolupráce při pořádání kongresů a odborných 
akci. 

g) o pozvání zahraničních hostů s aktivní účastí na letošním Pediatrickém kongresu 
v Hradci Králové a o pozvání pediatrů, které chce ČPS ocenit za celoživotní práci. 

h) o potřebě diskutovat problematiku stavu chrupu u dětí v ČR a znovu zvážit eventuální 
význam fluoridizace. 

i) o společném dopise výborů ČPS, České Neonatologické společnosti a Společnosti 
sociální pediatrie pro poslance petičního a zdravotního výboru Parlamentu ČR, který 
reaguje na nevhodné zatahování laické veřejnosti ze strany SPLDD do odborné 
diskuze týkající se postgraduálního vzdělávání. Jednání v parlamentu se za ČPS 
zúčastní prim. Biolek a prim. Gregora.  

j) legislativním odborem MZ a Ing. Michálkem, vedoucím oddělení úhradových 
mechanizmů MZ o povinnosti zdravotnických zařízení vybírat poplatek 90,- Kč za 
pohotovost, pokud ošetřila pojištěnce mimo svoji ordinační dobu, to znamená na 
lůžkách od 15,30 hodin, nikoli až od 17,00 hodin. 

  
 
Příští výbor ČPS:         čtvrtek 19. 5. 2016  od 9,30 na KDDL 
 
Zapsal:   Škvor                               Kontroloval:   Biolek, Zeman  
 
 
 
 
 
 


