
Zápis ze zasedání výboru ČPS dne 10.5.2018 

Přítomni (bez titulů): Houštěk, Houšťková, Hoza, Hrdlička, Kuhn, Lebl, Skálová, Svitálková,  

                                    Šumník, Votava, Zeman 

Omluveni (bez titulů): Bronský, Škvor 

 

Výbor schválil  

    a) zápis ze dne 12.4.2018 

    b) přijetí nových členů: MUDr. Lenka Laitnerová, MUDr. Jana Malíková, Ph.D.  

    c)  snížení příspěvku z důvodu mateřské nebo rodičovské dovolené: MUDr. Ivana Čopová,  

                  MUDr. Karla Pyszková,   MUDr. Marie Smáková  

 

Výbor osloví primáře dětských oddělení ČR s žádostí, aby nominovali ze svého regionu lékaře 

a sestry, kteří by si zasloužili budou ocenění ČPS za celoživotní práci v oblasti léčebně 

preventivní péče o děti. Výbor obdržel nominace na Brdlíkovu cenu, která bude slavnostně 

udělena na 13. kongresu českých pediatrů a sester, který se uskuteční ve dnech 13.-15.9.2018 

v Praze. Výbor upřesnil podmínky pro získání Ceny mladého pediatra a osloví přednosty klinik, 

aby pomohli s návrhy na kandidáty ze svých pracovišť.  

 

Doc. Houšťková, doc. Skálová a prof. Zeman seznámili výbor s informacemi z jednání 

akreditační komise v dubnu 2018. Doc. Hana Houšťková,CSc byla zvolena předsedkyní 

akreditační komise.  Akreditační komise přidělila 59 rezidenčních míst pro pediatrii, bohužel 

pro malý zájem o rezidenční místa zůstalo 21 míst neobsazeno. Prof. Zeman proto požádal 

vedení MZ, aby se při nedostatku pediatrů, který se prohlubuje,  pokusilo ušetřené peníze využít 

pro „druhé kolo“. Členové akreditační komise diskutovali náplň vzdělávání ve kmeni. kde MZ 

stále požaduje povinně 2 měsíce chirurgie, 2 měsíce ARO a 2 měsíce interna. Akreditační 

komise ve kmeni schválila  3 měsíce neonatologie a po velké diskuzi i 3 měsíce u PLDD 

(zástupci PLDD zpočátku požadovali 3 měsíce povinně  a 6 měsíců volitelně). 

 

Doc. Houšťková a prof. Zeman se na MZ ČR účastnili dohadovacího jednání, které se týkalo 

„překlápěcího kurzu“ pro lékaře s atestací z DL, kteří chtějí pracovat jako PLDD. Výsledný 

návrh: 3 měsíce v ordinaci PLDD,  nebo 1 měsíc v ordinaci PLDD a doložená praxe o 

minimálně 2 měsících v ordinaci PLDD po roce  2000, nebo 2 měsíce v ordinaci PLDD a 

doložená praxe o odsloužení minimálně 350 pohotovostních hodin na LPS (res. ÚPS).  

 

Prof. Lebl informoval o pokračující přípravě na 13. kongres českých pediatrů a sester. Zdůraznil 

termín pro uzávěrku přijmu abstrakt – 31.5.2018. 

 

MZ ČR připravuje věstník pro specializační vzdělávání v délce 24 měsíců, tedy vzdělávání po 

kmeni. Výbor ČPS navrhuje: 12 měsíců pediatrie na vlastním pracovišti, 3 měsíce na pediatrii 

II. typu, 2 měsíce na JIRP, 2 měsíce na perinatologii, 3 měsíce u PLDD a 2 měsíce ambulance 

dle vlastního výběru. Prozatimní představa kolegů PLDD je 6 povinných měsíců  v ordinaci 

PLDD? 

 

Výbor se negativně staví k  návrhu, aby mateřské školky přijímaly i děti od věku 2 let. Prim. 

Hrdlička připraví text pro web ČPS. 

 

Příští zasedání výboru ČPS se uskuteční ve čtvrtek 14.6.2018 ve 13:00hod. v Motole. 

 

Zapsala: Albrechtová                                            Kontrola: Zeman, Lebl, členové výboru 


