
program jednání výboru ČPS  dne 16. 6. 2016 
Přítomni (bez titulů): Zeman, Biolek, Gut, Hrdlička, Hülleová, Ryba, Slaný, Smrčka, Souček, 
Svojsík, Škvor. 
Omluveni (bez titulů): Janda Lebl, Hrstková. Hladík, Skálová.  
 
I. Výbor ČPS schválil 
    a) zápis ze schůze výboru ČPS z května 2016 
    b) přijetí nových členů ČPS dle seznamu:     
         MUDr. Katarina Beránková, PhD, MUDr. Štěpánka Budjačová 
         MUDr. Ondřej Dvořák, MUDr. Nabil El-Lababidi, MUDr. Alžběta Honzková 
         MUDr. Kateřina Račická, MUDr. Klára Roženková, MUDr. Tereza Vitvarová  
   c) podporu anotace projektu CAV 2016 (Celostátní antropologický výzkum dětí a  
       mládeže od 0 do 19 let). Sběr antropometrických dat budou zajišťovat PLDD všech   
       regionů ČR.  
  
II. Výbor ČPS projednal 

a) stav příprav na Český pediatrický kongres v Hradci Králové (Prof. Bayer, BPP - 
Procházka). Členové výboru ČPS zašlou předsedovi Zemanovi návrhy bodů jednání na 
setkání s primáři dětských oddělení. Prof. Zeman pošle seznam oceněných do agentury 
BPP.   

b) přípravu kongresu ČPS 2018 v Praze, prezident prof. Lebl, agentura Guarant 
International.  

c) přípravu voleb do výboru ČPS. Volební komise – prim. Souček, prof. Janda, pí 
Albrechtová. Počet členů nového výboru 9, počet členů nové revizní komise 3, do 
nového výboru a do nové revizní komise se bude volit zvlášť, podrobnosti domluví 
prim. Souček na ČLS JEP (seznam voličů, tj. členů ČPS, označené obálky, volební 
lístky…).  

d) informaci o platbě pro International Pediatric Association (USD 2,2O za člena a rok) za 
období 2014, 2015 a 2016. Stávající výbor ČPS ponechává rozhodnutí o platbě na 
novém výboru.  

 
III.  Výbor ČPS byl informován 

a) o nabídce kompletního proplacení předatestační přípravy pro dětské neurology z 
prostředků Evropských strukturálních fondů, další inforamce MUDr. Klára Brožová, 
Oddělení dětské neurologie TN, klara.brozova@gmail.com. Zájemci hlaste se! 

b) o žádosti ředitele Sociálních služeb města Žďár nad Sázavou, který se na nás obrací 
s prosbou o stanovisko ČPS ke zřizování baby boxů. Město Žďár nad Sázavou zvažuje 
zřízení baby boxu na svém území. Stanovisko výboru ČPS ke zřizování baby boxů 
zůstává v souladu s pediatrickými společnostmi v řadě zemí EU negativní. Prim. 
Biolek dá na web ČPS stanovisko ČPS k baby boxům.   

c) primářem Biolkem o jednání Zdravotního výboru Parlamentu ČR ve věci projednávání 
zákona 95/2004 Sb. o postgraduálním vzdělávání lékařů, které se konalo 9. 6. 2016. 
V parlamentu bude novelizace zákona projednávána s největší pravděpodobností až 
v září, do té doby lze očekávat ještě drobné úpravy týkající se zvláště délky kmene a 
budou formulovány poslanecké návrhy. V předloženém návrhu zákona Ministerstvem 
zdravotnictví zůstává společná atestace z pediatrie s délkou vzdělávání 4,5 roku. PLDD 
nadále intenzivně lobují za samostatnou atestaci.  

d) o jednání ohledně DRG v pediatrii s představiteli MZ ČR a UZIS, kterého se za ČPS 
zúčastnil J. Zeman a V. Vobruba. UZIS se nyní sbírá z řady nemocnic validní data pro 
účely nového pohledu na DRG systém.   



e)  O tom, že od 1. 6. 2016 byl rozšířen novorozenecký screening o screeningové 
vyšetření poruch metabolismu homocysteinu, argininemii a poruchu biotinidázy. 
Základním předpokladem pro odebrání novorozeneckého screeningu zůstává souhlas 
matky, ale forma souhlasu, zda ústně, písemně či dokonce písemně s podpisem závisí 
jen a jen na jednotlivé nemocnici. Při podezření na cystickou fibrózu při 
patologických hodnotách IRT se totiž provádí analýza DNA genu pro CF. To však 
není klasické genetické vyšetření dle 373/2011, protože smysl vyšetření spočívá 
pouze ve snaze snížit falešnou pozitivitu screeningu. Výsledek se nikde nevydává a 
rodičům nesděluje, výsledek nevzniká jako součást normálního genetického vyšetření, 
závěr vyšetření je pouze pro CF pozitivní nebo negativní. Děti s pozitivním 
screeningem CF jsou zváni na vyšetření Cl v potu. Mezi tím znovu kontaktovat rodiče 
a vyžadovat genetické vyšetření a souhlas se jeví jako zbytečné, konzumuje čas a je i 
neetické z hlediska psychologické traumatizace rodiny. Genetické vyšetření a 
poradenství v rodině se doplňuje po pozitivitě Cl v potu. V  návodu Věstníku je 
ukázka jak informovat rodiče (pomoc FAQ, odkazy na web a ukázka formát IS jak ho 
vymysleli právníci na MZ), ale uvedená forma ale není povinností.   

f) o koncepci Čsl. Pediatrie a přípravě nových čísel a témat (Prof. Hrstková, Prof. 
Kovacs) Na přípravě čísla s nefrologickou problematikou se podílí prof. Janda.  

g) o nutnosti společného úsilí ČPS a SPLDD o udržení a používání kvalitního 
Zdravotního očkovacího průkazu (ZOP) v systému léčebně preventivní péče o děti. 

h) o prosbě výboru ČPS, aby pediatři zasílali zajímavé kazuistiky do Čsl. Pediatrie paní 
prof. Hrstkové. Děkujeme.  

Příští výbor ČPS: čtvrtek 15. 9. 2016 od 9, 00 hodin v Hradci Králové 

Zapsal:   Škvor                               Kontroloval, doplnil:   Biolek, Zeman  


