Zápis jednání výboru ČPS 7.9.2017 v Motole
Přítomni (bez titulů): Houštěk, Hoza, Hrdlička, Kuhn, Lebl, Svitálková, Škvor, Šumník,
Zeman,
Omluveni (bez titulů): Bronský, Houšťková, Skálová, Votava
Hosté: Guarant International (Lucie Přichystalová)
Výbor ČPS schválil
a) zápis z 8.6.2017.
b) přijetí nových členů: MUDr. Eliška Artlová, MUDr. Kristýna Hroníková, MUDr.
Ludmila Janošková, MUDr. Silvie Kelifová, MUDr. Petra Kinkorová, MUDr. Zuzana
Konečná, MUDr. Peter Kordoš, MUDr. Aniko Kurthy Csenger, MUDr. Lucie
Martínková, MUDr. Soňa Mečířová, MUDr. Martina Plačková, MUDr. Hana
Pulkrábková, MUDr. Hana Rázgová, MUDr. Eva Sedláčková, MUDr. Kristýna Tichá,
MUDr. Barbara Tkáčiková,
c) snížení příspěvku: z důvodu mateřské nebo rodičovské dovolené: MUDr. Zuzana
Hetmerová, MUDr. Petra Hradilová, MUDr. Radka Jarkovská, MUDr. Hana
Pražáková
d) podporu XXIII. Luhačovickým pediatrickým dnům, které se budou konat ve dnech
27.10. až 29.10.2017
e) podporu konferenci Pediatrický den, která se bude konat 11.11.2017 v Ostravě.
f) finanční podporu pro dr. Alici Bosákovou do výše 5000 Kč na prokazatelné náklady
spojené s aktivní účasti na mezinárodním vědeckém kongrese v Berlině v říjnu 2017.
g) podporu a pomoc v rámci ČPS při založení nové sekce „Mladí lékaři“, která bude
určena pro aktivní práci mladých členů ČPS do věku 35 let, Sekce by se mohla
zabývat odbornými tématy, nikoliv odborářskými. Pro začátek si zvolí zástupce, kteří
vznik nové sekce připraví.
h) návrh na rozšíření kurzů, které před kmenem pořádají fakulty, o přednášku zabývající
se e-learningem a pediatrickými časopisy on-line. Informace o volně dostupných
časopisech s pediatrickou tématikou doplníme na web ČPS.
i) podmínky pro tvorbu metodických pokynů/doporučených postupů v pediatrii,
které budou obsahovat údaje o tématu, navrhovateli, struktuře, posuzování, prezentaci,
dlouhodobé kontrole aktuálnosti a konfliktech zájmů – (prof. Šumník)
j) návrh EAP na evropskou zkoušku z pediatrie, která by měla být platná v celé EU. Na
přípravě se vedle EAP mohou podílet i národní společnosti.
k) vyslání prof. Zemana na společné zasedání EPA a EAP ve Vídni a na zasedání EAP
v Bruselu, která se budou zabývat problematikou postgraduálního vzdělávání v EU.
l) návrh, aby prim. Houšťěk byl za ČPS navržen jako člen do „ad hoc komise“ v kraji
Vysočina pro aktuální stížnost na zdravotní péči o dítě.
m) aby prof. Zeman pokračoval za ČPS v jednání s firmou HAMI ve věci eventuální
inzerce některých výrobků na webu ČPS.
n) rozšíření webových stránek ČPS o zajímavé literární odkazy na pediatrické časopisy
(připraví dr Kuhn na listopadové jendání výboru)

Výbor ČPS diskutoval
a) možnost rozdělit web ČPS na část veřejnou a část pro členy ČPS. Jednou z výhod
členění je možnost dát členům společnosti k dispozici studijní materiály a prezentace
edukačního charakteru v elektronické podobě. Na příští zasedání výboru budou
pozváni zástupci firmy Guarant, kteří spravují web.
b) informaci, že někteří lékaři a některé lékárny nabízejí rodičům dětí s horečkou
homeopatický přípravek Viburcol čípky. Výbor připravil negativní stanovisko, ve
kterém uvádíme, že v terapii febrilních stavů u dětí nedoporučujeme nahrazovat
antipyretika homeopatickým přípravkem Viburcol čípky z důvodu jeho
nedostatečně doložené účinnosti. Stanovisko bude uveřejněno na webu a v bulletinu.
c) a navrhuje vybrat firmu pro 3-leté období (2019-2021) pro pořádání pediatrických
kongresů s možností prodloužení spolupráce na další 3 roky. (Kongresy ČPS budou
každý rok). Text inzerátu bude zveřejněn na webu. Komisi pro výběr tvoří prim.
Škvor, prof. Šumník a doc. Skálová. O místě konání Kongresu ČPS v roce 2019 bude
rozhodnuto na příštím zasedání výboru.
Výbor ČPS byl informován
a) o jednání akreditační komise MZ pro pediatrii, které se zabývalo problematikou
společného vzdělávacího programu a které zatím nebylo uzavřeno, protože zástupci
ČPS a PLDD se neshodli na délce povinného pobytu na ambulanci akreditovaného
PLDD. Výbor ČPS se po velké diskuzi a konzultacích kloní ke kompromisnímu
návrhu 3 měsíce povinné praxe u PLDD ve kmeni a další 3 měsíce v rámci
specializační přípravy, pokud představitelé oboru PLDD dají záruku, že společná
atestace z pediatrie jednoznačně platí i pro samostatnou práci v primární sféře, a to bez
nutnosti dalšího přeškolování.
b) o tvorbě metodického pokynu k podávání vitaminu D, který je zatím jen ve fázi
rozpracované, probíhají jednání se zástupci SPLDD (prof. Šumník).
c) o přípravě programu Pediatrického kongresu 2018, který se bude konat ve dnech
13.-15.9.2018 v Praze. Prezidentem je prof. Lebl, organizátor Guarant International.
Navržena webová adresa: Pediatrie 2018.cz. Další jednání přípravného výboru
kongresu bude 6.12.2017 v 16:00hod. v zasedačce DK FN Motol (prof. Lebl)
d) Příští schůze výboru bude ve čtvrtek 12.10.2017 v 9:30hod. na Karlově.

Zápis: Albrechtová, Škvor

Kontrola a doplnění: Lebl, Zeman

