
Zápis ze zasedání výboru ČPS – 12.10.2017  

Přítomni (bez titulů):   Bronský, Houštěk, Hrdlička, Skálová, Svitálková, Škvor, Šumník,      

                                     Zeman, Hoza, Kuhn, Votava, Houšťková 

Omluveni (bez titulů): Lebl 

Hosté:                          Veronika Janůrková (GUARANT) 

 

Výbor schválil 

a) zápis ze 7.9.2017  

b) přijetí nových členů: MUDr. Markéta Couralová, MUDr. Kateřina Jandová, MUDr. 

Klára Kalivodová, MUDr. Kristýna Mallátová, MUDr. Tereza Matuszczyková, 

MUDr. Eva Motyčková, MUDr. Milan Prošek, MUDr. Lucia Rybárová, MUDr. 

Milena Tušková, MUDr. Lumír Šašek, MUDr. Adriana Vídeňská 

c) snížení příspěvku z důvodu mateřské a rodičovské dovolené: MUDr. Jana Jirotková 

d) převzetí záštity nad kongresem Festival kazuistik v pediatrii (23.-24.3.2018, Žilina) 

e) převzetí záštity nad Hradeckými pediatrickými dny (24.-25.11.2017, Hradec Králové) 

f) převzetí záštity nad III. konferencí dětské paliativní péče (30.11.-1.12.2017, Olomouc) 

 

Výbor byl informován: 

o stavu příprav na nový společný postgraduální vzdělávací program pro DL i PLDD, který má 

trvat 4,5 roku. Budoucí absolventi mají mít možnost pokračovat v práci v nemocnici nebo 

dříve či později přejít do primární péče, a to bez dalších podmínek či zkoušení, jak je běžné 

v EU. Bohužel po opakovaných jednáních s vedoucími představiteli PLDD se našemu týmu 

(doc.J.Bronský, prim. R.Hrdlička a doc.H.Houšťková)  nepodařilo domluvit přijatelnou 

dohodu. Vedení PLDD odkládá snahu dojit ke konsensu a současně i stupňuje požadavky na 

délku vzdělávání na ambulancích u akreditovaného PLDD. Nepřijali ani velmi vstřícnou 

nabídku, aby pediatr v přípravě na společnou atestaci strávil povinně 6 měsíců na ambulanci u 

PLDD  (3 měsíce ve kmeni a 3 měsíce ve specializovaném výcviku), což je podobné situaci 

v Rakousku i Německu. PLDD nechtějí uznat, aby pediatři po získání nové atestace mohli 

pracovat dle vlastního uvážení jako DL nebo PLDD, a požadují, aby povolení k práci PLDD 

dostal jen absolvent, který v průběhu postgraduálního vzdělávání stráví 9-12 měsíců u PLDD. 

Protože největší tíha i zodpovědnost za vzdělávání mladých pediatrů leží na primářích, výbor 

ČPS prosí představitele všech lůžkových dětských oddělení, aby pomohli připravit pro MZ 

ČR, PS ČR i tisk společné komuniké, na kterém bychom se rádi domluvili 9.11.2017 na 

společném jednání v Praze (místo upřesníme). Pozváni by měli být i zástupci pediatrických 

specializací.  

Výbor diskutoval: 

a) možnost posunout termín pro výběr firmy, který by zajišťovala s ČPS pořádání 

pediatrických kongresů od roku 2019, a tím ponechat prezidentovi kongresu v 2019 

možnost vlastního výběru pořadatelské firmy. Návrh však při hlasování přítomných 

členů výboru neprošel (pro 3, proti 2, zdržel se 1). 

b) potřebu získat z řad členů ČPS „webmastera“, který by se ve spolupráci s paní 

Veronikou Janůrkovou podílel na tvorbě webových stránek ČPS.  

c) přípravu vyhlášky MZ ČR „Minimální požadavky na studijní program a vzdělávací 

program akreditovaného kvalifikačního kurzu k získání odborné způsobilosti 

k výkonu povolání terapeut a specialista tradiční čínské medicíny“.  ČPS doporučuje 



odmítnout návrh vyhlášky. Pokud však k tomu nebude vůle, potom ČPS požaduje, 

aby z návrhu byla zcela odstraněna část vzdělávání, která se týká klinického oboru 

pediatrie, a to pro přípravu obou povolání - terapeut i specialista. Celé znění 

stanoviska bude zveřejněno v bulletinu. 

d)  a opětovně potvrdil, že finanční náklady na opravu hrobu prof. B. Neureuttera (odhad 

cca 0,5 mil. Kč) bohužel překračují finanční možnosti společnosti. Prof. Neureutter  

(1829-1899) byl významný pediatr a přednosta České dětské nemocnice Na 

křižovatce, která vznikla v 1888 po rozdělení Karlovy-Ferdinandovy  Univerzity na 

část českou a německou na rohu ulic Benátské a  Viniční v Praze 2 (dnes 

Neurologická klinika 1.  LF UK a VFN).  Prof. Neureutter přispěl částkou 1000 Zl  na 

stavbu nové dětské nemocnice na Karlově, ale jejího otevření v roce 1902 se nedožil. 

e) potřebu zlepšit komunikaci s pracovními sekcemi ČPS (Šumník) 

 

Příští schůze výboru bude ve čtvrtek 9.11.2017  před setkáním s primáři dětských oddělení 

(čas a místo upřesníme) 

 

Zápis: B. Albrechtová,                           kontrola:  J.Škvor a J. Zeman 

 

 

 

 


