Výbor České pediatrické společnosti České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně (dále Výbor
ČPS) přijal a vydává v souladu s ustanovením § 4, odst. 2 a následující, Stanov České lékařské
společnosti Jana Evangelisty Purkyně (dále jen ČLS JEP), tento

Vnitřní předpis ČPS č. 2

Zásady pro schvalování Doporučených postupů ČPS výborem ČPS

Doporučené postupy schválené výborem ČPS musí být v souladu s následujícími podmínkami:
Téma musí být relevantní pro pediatrii, dostatečně široké a všeobecně potřebné
Navrhovatel
Doporučení postup může navrhovat:
1. vedoucí příslušné Sekce ČPS, pod kterou problematika Doporučeného postupu
tematicky spadá, v tom případě si sám může nominovat členy ustavené Pracovní skupiny pro
tvorbu Doporučeného postupu.
2. koordinátor ad hoc ustanovené pracovní skupiny – koordinátora a členy pracovní
skupiny schvaluje Výbor ČPS
3.

jiná organizační složka ČLS JEP

Návrh nemůže podávat jednotlivec bez podpory výboru ČPS nebo organizační složky ČLS JEP.
Struktura
Struktura textu není specifická, musí však splňovat kritéria evidence-based medicine a standardy
vědeckého textu. Musí obsahovat klíčové reference pro dané téma citované přímo v textu, nikoli
obecně na jeho konci. Každý doporučený postup musí obsahovat datum zveřejnění. Míra dostupných
důkazů by měla být komentována (zdůvodnění případného consensus-based přístupu v některých
oblastech).
Posuzování
Výbor ČPS může pověřit 1-2 nezávislé oponenty (externí nebo ze členů Výboru) k posouzení kvality a
relevance Doporučeného postupu. Doporučený postup musí být schválen na jednání Výboru na
základě žádosti předkladatele.
Prezentace
Nově schválený Doporučený postup by měl být publikován v časopise Česko-Slovenská Pediatrie,
paralelní publikace v jiném odborném pediatrickém časopise je po souhlasu autorů možná. Současně
bude prezentován též na webových stránkách ČPS.
Dlouhodobá kontrola aktuálnosti
Sekretářka společnosti pošle každé 3 roky email kontaktní osobě pro daný Doporučený postup s
dotazem, zda jsou zahrnuté informace stále aktuální.

Konflikt zájmů - musí být deklarován od všech spoluautorů.

Tento předpis byl schválen Výborem ČPS ČLS JEP dne 14. 6. 2018.

