Zápis jednání výboru ČPS 4. 5. 2017 ve FN Motol
Přítomni (bez titulů): Zeman, Bronský, Houštěk, Hoza, Hrdlička, Kuhn, Lebl, Svitálková, Šumník.
Omluveni (bez titulů):Skálová, Škvor, Votava, Houšťková.
Hosté: Dr. Mališ
a) výbor ČPS schválil hlasováním: doplněný zápis ze schůze výboru z 13. 4.2017.
b) výbor ČPS vyslechl Návrh standardního postupu při léčbě infantilních hemangiomů, který
přednesl dr. Mališ z Kliniky dětské hematologie a onkologie FN Motol. Výbor ČPS vznesl
následující výhrady: má-li se jednat o doporučený postup, měl by být výsledkem spolupráce
odborné pracovní skupiny např. Pracovní skupiny dětské hematologie popř. Sekce pediatrické
onkologie České onkologické společnosti. Materiál v prezentované podobě nesplňuje formát pro
doporučené postupy, výbor nominoval pracovní skupinu (prof. Šumník, prim. Hrdlička, Dr. Kuhn),
aby se zabývala metodologií tvorby doporučených postupů vhodnou pro potřeby ČPS. Do této
pracovní skupiny by měl být přizván i zástupce praktických dětských lékařů. Oslovena bude dr.
Šebková.
c) prof. Šumník informoval, že metodický pokyn k podávání vitaminu D je ve fázi příprav. Sejde se
určená pracovní skupina a pokusí se práce na tomto postupu uzavřít. O dalším vývoji bude
informovat na podzimním setkání Výboru ČPS.
d) Vyjádření výboru ČPS ke kódování DRG „Febrilní křeče“. Na základě podnětu prim. Petrželky
výbor ČPS zformuloval a odeslal dr. Zvolskému stanovisko, že dítě s nekomplikovanými
febrilními křečemi nemusí být vyšetřeno dětským neurologem. Je proto žádoucí upravit metodiku
kódování diagnózy R56.0 i doporučený postup ČLS www.cls.cz/dokumenty2/os/t219.rtf. Prim.
Svitálková byla požádána o předání žádosti o vyjádření Společnosti dětské neurologie. O situaci
bude informovat na příštím (červnovém) setkání Výboru ČPS.
e) prof. Lebl informoval o jednání s ministrem zdravotnictví ohledně poslaneckého návrhu na novou
novelizaci novelizovaného zákona 95/2004 Sb., kterou podal jménem skupiny poslanců poslanec
doc. Svoboda.
f) doc. Bronský informoval o setkání zástupců ČPS s představiteli PLDD 19. 4. 2017. Byly
připraveny mantinely pro přípravu společného vzdělávacího programu pediatrie.
Na základě tohoto jednání výbor doporučil, aby ve společném vzdělávacím programu pediatrie byla
možnost strávit 6 měsíců praxe na pracovišti PLDD (pro 5 hlasů ze 7).
g) prof. Lebl informoval o složení programového výboru Českého kongresu pediatrů a sester 2018, ve
kterém bude pracovat 9 členů výboru ČPS a 5 zástupců PLDD (dr. Cabrnochová, Hüellová,
Procházka, Šebková, Zima). Výbor ČPS souhlasí, aby v záhlaví kongresu bylo uvedeno „pořádá
ČPS ve spolupráci s OSPDL“. Prof. Lebl již svolal první schůzi programového výboru, která se
bude konat 7.9.2017 od 13 hodin v Motole, v návaznosti na schůzi výboru ČPS.
h) výbor rozhodl, že se obrátí na doc. M. Hladíka, přednostu Kliniky dětského lékařství FN Ostrava,
s žádostí, zda by přijal funkci prezidenta pediatrického kongresu v 2019.
Příští jednání výboru ČPS se koná ve čtvrtek 8. 6. 2017 od 9.30 hodin na Karlově.
Zapsali: Kuhn, doplnili a kontrolovali: Členové výboru, Lebl, Zeman

