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Věc: nesouhlasné stanovisko k petici SPLDD
V Praze dne 24. 4. 2015
od rodičů našich pacientů i některých PLDD se dovídáme o petici proti společné atestaci
dětských lékařů (DL) a praktických lékařů pro děti a dorost (PLDD). V petici vedení PLDD
žádá rodiče dětí o podporu. Forma a obsah petice nás překvapily, proto cítíme povinnost
reagovat:
• považujeme za nevhodné, že vedení PLDD zatahuje rodiče svých pacientů do odborné
diskuze o vzdělávání lékařů formou petice, která nezohledňuje širokou problematiku
postgraduálního vzdělávání v ČR a EU.
• nesouhlasíme s tvrzením, že společná atestace pro DL a PLDD povede k nižší
dostupnosti či horší kvalitě péče o děti v ČR. V souladu s většinou pediatrů a
pediatrických společností v EU tvrdíme, že existuje jeden obor pediatrie. Lékaři, kteří
ukončí společný postgraduální vzdělávací program, mohou pracovat v primární
(komunitní), sekundární (nemocniční) i terciální (centrové) péči. Je jasné, že lékaři
musí i po atestaci pokračovat v celoživotním specializovaném vzdělávání.
• povinností výboru ČPS je snaha podílet se na diskuzi o postgraduálním vzdělávání,
které se týká léčebně preventivní péči o děti. Proto jsme se účastnili řady jednání se
zástupci PLDD, LK, MZ ČR i zdravotního výboru parlamentu ČR. Výbor ČPS nikdy
nejednal o rušení praktických lékařů pro děti a dorost. Naopak plně podporujeme
jejich práci, ale jsme si vědomi i rizika, které spočívá ve vysokém průměrném věku
PLDD v ČR.
• upozorňujeme, že zkracování délky postgraduálního vzdělávání pediatrů na 4 roky
není v souladu s většinou zemí EU, kde trvá 5-6 let. I v tomto směru však chápeme
situaci a jsme připraveni pracovat na společném vzdělávacím programu (např. 4,5 let
s dostatečným pobytem v ordinaci PLDD). Právě ve společném přístupu vidíme šanci
jak zvýšit motivaci absolventů lékařských fakult pro práci s dětmi.
Věříme, že z výše uvedeného vyplývá naše nesouhlasné stanovisko s probíhající peticí,
která je nejen zavádějící, ale která dezinformuje laickou i odbornou veřejnost. Dostáváme i
reakce PLDD, kteří souhlasí se společnou atestací, navíc uznávanou v EU, a k petici se
vyjadřují kriticky.
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