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ÚVODNÍ SLOVO
Vážení čtenáři, milí kolegové,
na toto číslo bulletinu jste sice museli čekat delší dobu, než je obvyklé, ale zato Vám tento bulletin přináší celou řadu nových a důležitých informací. Důvodem časové prodlevy byly částečně letní prázdniny, částečně však rozpracovaný systém vzdělávání, který až po mnoha jednáních
dospěl alespoň v oblasti vzdělávacího kmene k definitivnímu závěru a až nyní je možno Vám o celém procesu přinést ucelený přehled.
V současném čísle naleznete zprávu o proběhlém úspěšném celonárodním pediatrickém kongresu, který jsme organizovali ve spolupráci
s PLDD. Osobnosti české pediatrie, které byly v rámci kongresu oceněny jsou uvedeny také v tomto čísle bulletinu.
Přinášíme Vám též obsáhlou pasáž o situaci v jednotném vzdělávání v oboru pediatrie včetně závěrů jednání akreditační komise, jednání na MZ, podmínek pro akreditaci pediatrických pracovišť a změn v nástavbových oborech. Dále se dočtete, jaký je současný pohled
výboru ČPS na situaci ve vzdělávání, která není z mnoha důvodů jednoduchá.
Nechybí tradiční přehled vzdělávacích akcí, volných pracovních míst a také stanovisko k podávání mukolytik u malých dětí.
Příjemné čtení Vám přejí
za redakci bulletinu
Jiří Bronský a Zdeněk Šumník
za vedení ČPS
Jiří Zeman a Jan Lebl
–

ZPRÁVA O PROBĚHLÉM KONGRESU ČESKÝCH PEDIATRŮ A SESTER
SVÁTEK PEDIATRIE V NEOKUBISTICKÉM CUBEXU:
JAKÝ BYL 13. KONGRES ČESKÝCH PEDIATRŮ A SESTER?
Ve dnech 13.–15. září 2018 se v nově otevřeném centru Cubex na pražském Pankráci sešlo téměř 500 registrovaných účastníků na události roku – kongresu, který
společně pořádala Česká pediatrická společnost, Odborná společnost praktických
dětských lékařů a Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost. Kongres se stal
svátkem veškeré pediatrie a jasně ukázal vzájemnou propojenost tří etáží péče o dítě
– praktických dětských lékařů, nemocničních dětských oddělení, a terciárních center
se superspecializovanou péčí.
Kongres byl pro řadu praktických dětských lékařů, ale i pro některé primáře a lékaře dětských oddělení první příležitostí k veřejnému vystoupení po boku specialistů.
Bylo to vyvážené partnerství, posluchači se zaujetím sledovali osudy dětských pacientů z Benešovska, Strakonicka, Děčínska, Znojemska, Olomoucka, Ostravska...

13. KONGRES ČESKÝCH

PEDIATRŮ A SESTER
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13.–15. 9. 2018 | CUBEX CENTRUM PRAHA
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V předvečer připomenutí stoletého výročí naší republiky jsme si uvědomovali, že to vše je naše zem, tam všude jsou naši dětští pacienti,
tam všude jim pediatři pomáhají.
„Poprvé jsme si připadali jako rovnoprávní partneři v pediatrii“, komentoval zapojení praktických dětských lékařů do programu kongresu
jeden z účastníků. Primáři dětských oddělení předsedali sekcím specialistů a s přehledem moderovali náročnou diskusi. A vedle nich
pracovníci center hovořili o nových diagnostických postupech a nových terapiích v pediatrii.
Sekce mladých pediatrů se stala příslibem budoucnosti české pediatrie. Díky našim mladým kolegům za to, že přinesli na kongres nový
elán a odhodlání pro příští desítky let !
Díky patří také přednášejícím v sekcích „meet-the-expert“. Skvělí řečníci, obrovský zájem. Na sekcích obou ostravských kolegů bylo tak
nabito, že účastníci téměř „viseli na lustru“.
Ani sestřičky nezklamaly. Byli jsme moc rádi, že přijely, byly po našem boku tak, jako v každodenním pracovním životě, a uspořádaly
vlastní úspěšnou sekci.
Páteří kongresů bývají série plenárních přednášek. Letos již ta první, o osobnosti a tvorbě v hudbě přednesená prof. Cyrilem Höschlem,
nastavila laťku vysoko. V sérii úspěšných plenárních přednášek pokračovala prof. Ľudmila Podracká z Bratislavy, dva zahraniční hosté
v sekci o obezitě – prof. Wieland Kiess z Lipska a prof. Martin Wabitsch z Ulmu, a v závěru prezentovali úspěchy a výhledy svých specializací prof. Jan Starý z Prahy a prof. Dagmar Pospíšilová z Olomouce.
Závěrečné blahopřání patří letošnímu laureátu Brdlíkovy ceny za celoživotní přínos české pediatrii – prof. Vladimíru Mihálovi z Olomouce, a ostatním oceněným lékařům, sestrám i autorům nejlepších posterových sdělení.
Kongres určitě v mnohém přispěl k odbornému poznání, ale také pomohl k porozumění mezi pediatry. Již nyní se těšíme na viděnou
v září 2019 na 14. českém pediatrickém kongresu s mezinárodní účastí v Olomouci !
Jan Lebl, prezident kongresu,
jménem programového výboru složeného z představitelů ČPS, OSPDL a SPLDD
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ZPRÁVY VÝBORU ČPS ČLS JEP
ZÁPISY Z JEDNÁNÍ VÝBORU
Zápisy z předchozího jednání se schvalují po připomínkovém řízení vždy na následující schůzi výboru. Zprávy z minulých jednání výboru
jsou ke stažení na https://www.pediatrics.cz/o-spolecnosti/zapisy-z-jednani-vyboru/
–

VZDĚLÁVÁNÍ
Jednání akreditační komise (AK)
Ve dnech 25. 4. 2018 a 21. 5. 2018 proběhla na Ministerstvu zdravotnictví zasedání Akreditační komise (AK) pro obor Pediatrie. Doc.
Hana Houšťková byla zvolena její předsedkyní.
Zápisy z obou jednání si můžete přečíst ZDE .
–

Schůzka zástupců Výborů ČPS a ČNeoS s ministrem zdravotnictví

V září 2018 proběhla společná schůzka zástupců Výboru ČPS a Neonatologické společnosti s vedením MZ ČR ohledně náplně postgraduálního vzdělávání v pediatrii. Na této schůzce se podařilo prosadit změnu v náplni vzdělávání ve kmeni, kde budou 2 měsíce
vnitřního lékařství nahrazeny 2 měsíci pediatrie na lůžkovém oddělení. Tato změna je ve prospěch celé pediatrie (lůžkové, PLDD
i neonatologie).
Vzhledem k tomu, že stále trvají snahy PLDD o rozdělení oboru a o navýšení praxe u PLDD ve specializovaném výcviku, apelovali jsme
na ministra zdravotnictví, aby MZ respektovalo rozhodnutí AK o struktuře specializovaného výcviku.
Chtěli bychom touto cestou poděkovat Výboru ČNEoS za vynikající a věcnou spolupráci v zájmu celé pediatrie.
–

Současný legislativní stav a podmínky pro vzdělávající pracoviště

V nedávné době byla přijata vyhláška, která upravuje vzdělávání v pediatrickém kmeni, lze ji stáhnout z následujícího odkazu:
https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/SearchResult.aspx?q=221/2018&typeLaw=zakon&what=Cislo_zakona_smlouvy
Pracoviště, které chce vzdělávat v pediatrickém kmeni, musí mít: alespoň 900 příjmů ročně (případně průměr za poslední 3 roky musí
být alespoň 900/rok), počet ambulantně vyšetřených alespoň 1 500/rok – nebo opět průměr 1 500/3 roky a počet porodů alespoň 600/
rok. Důležité je, že žádost musí být podána na MZČR do pátku 9. 12. 2018 v případě, že čerpáte či žádáte o dotaci na vzdělávací
program absolventů, kteří byli zařazeni do oboru po 30.červnu 2017. V ostatních případech je termín podání do 31. 3. 2019.
Upozorňujeme, že o akreditaci musí požádat VŠECHNA oddělení, i když mají platnou akreditaci na další období. Ta ale bude
platná pouze pro původní vzdělávací program, přechodné období s platností pro nový kmen je uvedeno do 30. 4. 2019 a nejpozději 30 dní před tímto termínem musí být doručena na MZČR žádost o akreditaci nového kmene (podrobněji viz předchozí
odstavec).
Podklady pro podání žádosti jsou na:
http://www.mzcr.cz/Odbornik/dokumenty/co-je-nutne-dolozit_1740_1739_3.html
–

Vyhláška o nástavbových oborech

Dne 25. 7. 2018 vyšla Vyhláška o nástavbových oborech vzdělávání lékařů a zubních lékařů (152/2018 Sb.). Ve vyhlášce byla zkrácena
délka vzdělávání ve většině nástavbových pediatrických oborů ve srovnání s předchozím obdobím. Navíc se lze do pediatrických nástaveb hlásit i z oboru praktické lékařství pro děti a dorost.
Odkaz na plné znění je ZDE .
–
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Prohlášení Sněmu PLDD
Na žádost SPLDD a OSPDL uveřejňujeme Prohlášení sněmu SPLDD ČR z května 2018:
Účastníci sněmu pověřených okresních zástupců SPLDD ČR, zástupci krajských výborů SPLDD a členové výboru OSPDL konstatují, že
stávající počty akreditovaných pracovišť praktických lékařů pro děti a dorost (PLDD) jsou schopny personálně pokrýt nároky na zajištění
vzdělávání mladých lékařů – pediatrů. Každý okres až na výjimky má alespoň jedno akreditované pracoviště PLDD a máme zájem na jejich navyšování, tomuto procesu je ale nyní bohužel bráněno s ohledem na skutečnost, že nejsou definovány podmínky pro akreditace.
S překvapením reagujeme na informaci zveřejněnou v bulletinu ČPS a veřejně prezentovanou jejím předsedou prof. Zemanem, že nedostatek praktických dětských lékařů (PLDD) je způsoben nedostatečným počtem a kapacitou akreditovaných pracovišť PLDD. Vzhledem
k tomu, že toto tvrzení je v rozporu se skutečností, nemůžeme s ním tedy souhlasit. Na základě statistických údajů ÚZIS a údajů IPVZ
o počtu zájemců o samostatný obor jsme přesvědčeni, že nedostatek PLDD lze v dlouhodobém horizontu vyřešit jedině znovuzavedením
samostatného oboru PLDD. Prodlužování stávající situace, kdy výrazně poklesl zájem všech lékařů o pediatrii, ohrožuje nejen náš obor,
ale i počty dětských lékařů v nemocnicích.
Účastníci sněmu apelují na ministra zdravotnictví a poslance PSP, aby se zasadili o spuštění legislativního procesu, který by zajistil
znovuzařazení oboru PLDD mezi základní obory. Jedině tak bude v budoucnu zajištěn dostatek kvalifikovaných PLDD zajištujících dostupnou a kvalitní primární péči o děti v České republice.
Komentář výboru ČPS
Text, na který se výše uvedené prohlášení odvolává, je součástí zápisu ze zasedání Výboru ČPS ze dne 8. 3. 2018,
kde se doslovně píše:
“Prof. Zeman informoval výbor o posledním návrhu MZ ČR na pediatrický kmen pro postgraduální vzdělávání v pediatrii. Stále požadujeme (zatím neúspěšně) vyměnit 2 povinné měsíce na interně za pobyt na pediatrii. MZ na přání PLDD trvá na 3 měsících na ambulanci
PLDD, ale slíbilo ve kmeni zrušit návrh na dalších 6 volitelných měsíců u PLDD. Původně bylo slíbeno, že každé dětské oddělení bude
mít možnost vzdělávat, ale nyní MZ připravuje podmínky pro akreditaci. Velký problém představuje nedostatek akreditovaných PLDD.”
Posouzení adekvátnosti reakce odborných společností PLDD necháváme na členech ČPS.
–

Shrnující komentář Výboru ČPS k současné situaci ve vzdělávání

Jistě jste zaznamenali, že PLDD průběžně stupňují kampaň směřující k opětovnému rozdělení vzdělávání v oboru pediatrie. Prezentace
v médiích vyznívají tak, že za současnou situaci je zodpovědné sloučení vzdělávání v pediatrii, potažmo Výbor ČPS.
Výbor ČPS se ostře ohrazuje proti takto zjednodušujícímu výkladu skutečnosti, a to na základě následujících argumentů:
• Je nepochybné, že současná personální situace v pediatrii je krizová – a to na všech úrovních (lůžková pediatrie, PLDD, nástavbové obory).
• Odliv lékařů je problémem celého českého zdravotnictví i přesto, že v žádném z oborů kromě pediatrie ke sloučení vzdělávání nedošlo.
• Pokud chceme absolventy přitáhnout do oboru pediatrie, musíme co nejdříve systém stabilizovat – tedy dokončit vše potřebné
ve smyslu jednotného vzdělávání.
• Sloučení vzdělávání umožní do budoucna větší prostupnost pracovních sil z lůžkových zařízení směrem k PLDD a tím částečnou
saturaci oboru.
• Výbor ČPS vždy respektoval, že většina lékařů v oboru bude v budoucnu pracovat jako PLDD a také v tomto smyslu vždy vystupoval
a PLDD hájil.
• Výbor ČPS se vždy stavěl za samostatný obor PLDD – viz. např. naše podpora v AK pro zachování definice akreditovaného
pracoviště PLDD. Jde nám o společné vzdělávání, nikoliv o sloučení oborů či zrušení oboru PLDD, jak je často prezentováno.
• V novém vzdělávacím curriculu jsme také souhlasili s významným navýšením pobytu školenců u PLDD (v posledním návrhu AK
je to až 8 měsíců z celkových 4,5 roku!)
• Na současné situaci se nepochybně podílí i zdlouhavý legislativní proces, který vedl k tomu, že doposud nejsou vydány všechny
legislativní dokumenty potřebné k hladkému fungování oboru.
• Za tento proces se Výbor ČPS necítí zodpovědný. Na zdržení se podílí řada faktorů včetně neúspěšných jednání s PLDD, sporů
v AK a legislativní proces na MZ.
• Situaci významně komplikuje snaha PLDD o opětovné rozdělení oboru, neochota jednat spolu s námi ve jménu jednotné pediatrie
a dehonestující mediální kampaň namířená proti ČPS.
• Jsme obviňováni z nevyužití všech nabízených residenčních míst (RM) pro obor pediatrie. Je však třeba vzít v úvahu, že rozhodnutí
o vypsání RM není jen rozhodnutím primáře dětského oddělení, ale také managementu nemocnic, který ne vždy vypsání RM
podporuje (i přesto, že dotace vázaná na RM hradí podstatnou část nákladů na vzdělávání školence).
• I přes výše uvedené prohlášení sněmu SPLDD máme zprávy z regionů, že někteří primáři mají reálný problém s nedostatkem
akreditovaných PLDD.
• Opětovné rozdělení vzdělávání v oboru by bylo pro obor pediatrie zcela likvidační, neboť řada školenců již přes rok čeká
na definitivní legislativní zakotvení jednotného vzdělávání a možnost uznání praxe. Opětovný proces, který by rozdělení s sebou
přinesl, by znamenal další dlouhé měsíce, ne-li roky čekání na definitivní stav. Tento zmatek v oboru bude odrazovat další
absolventy, aby se do pediatrie hlásili.
• Naší jednoznačnou prioritou je nyní co nejrychleji dosáhnout stabilního a transparentního způsobu vzdělávání v zájmu školenců.
• Jsme přesvědčeni, že trvalá mediální kampaň škodí obrazu celé pediatrie v očích jak odborné, tak laické veřejnosti a může
se negativně odrazit i v zájmu absolventů o náš obor, který se navenek prezentuje jako nejednotný, rozhádaný a nestabilní,
s nedořešeným systémem vzdělávání.
• Na základě osobního jednání s řadou PLDD víme, že ne všichni PLDD sdílí názor jejich vedení na současnou situaci a věří
v jednotnou pediatrii.
–
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CENY ČESKÉ PEDIATRICKÉ SPOLEČNOSTI 2018
ČPS ČLS JEP při příležitosti pediatrických kongresů uděluje Brdlíkovu cenu osobnostem, které významně přispěly k rozvoji pediatrie
v ČR a diplomy za celoživotní práci v pediatrii lékařkám/lékařům i dětským sestrám, kteří významně přispěli k léčebně-preventivní péči
o děti v ČR.
Brdlíkovu cenu v roce 2018 obdržel
prof. MUDr. Vladimíř Mihál, CSc (Olomouc)
Diplomy za celoživotní práci v pediatrii v roce 2018 obdrželi
MUDr. Radomíra Čermáková (Ostrava)
MUDr. Jaroslava Kočičková (Česká Lípa)
MUDr. Anna Křižanová (Nový Jičín)
MUDr. Jana Marešová (Hradec Králové)
MUDr. Libuše Stronerová (Stod u Plzně)
prim. MUDr. Jiří Biolek (Most)
prim. MUDr. Petr Mikyška (Znojmo)
MUDr. Jan Pajerek (Ústí nad Labem)
prim. MUDr. Ladislav Peychl (Teplice)

ODBORNÉ A VZDĚLÁVACÍ AKCE

XVII. JIHOČESKÉ PEDIATRICKÉ DNY

DĚTSKÁ VÝŽIVA A OBEZITA
V TEORII A PRAXI

XVII. Jihočeské pediatrické dny se uskuteční od 30. 11. 2018
od 13. hodiny do 1. 12. 2018 do 13. hodiny v Biologickém
centru Akademie věd v Českých Budějovicích.

Společnost pro výživu ve spolupráci s Odbornou společností
praktických dětských lékařů vás srdeně zvou na konferenci „Dětská výživa a obezita v teorii a praxi“ která se koná 23. 11. 2018
v Konferenčním sálu SVS ČR Praze.

Přihlásit se můžete prostřednictvím formuláře na:
www.pediatrickedny.cz

Bližší údaje a přihlášku na konferenci naleznete na webových
stránkách Společnosti pro výživu www.vyzivaspol.cz

Důležitá data:
• časná registrace do 17. 11. 2018 (včetně)
• pozdní registrace do 25. 11. 2018 (pozdější registrace pouze
po osobní domluvě s organizátory)
Kongres je akreditován u České lékařské komory (ČLK) i České
asociace sester (ČAS).
Na setkání s vámi se těší
prim. MUDr. Vladislav Smrčka
–

ATHEROSKLEROSA 2019
–

24. CVIKOVSKÝ PEDIATRICKÝ DEN
Cvikovský pediatrický den se bude konat v pátek 23. 11. 2018
od 15,00 hodin ve cvikovském hotelu Sever. Na úvodní přednášku MUDr. Josefa Borovky o práci v nemocnicích rovníkové
Afriky budou navazovat tradičně kazuistiky z pediatrické praxe.
Účastnický poplatek 300,- Kč při registraci. Akce bude ohodnocena kredity.

Společnost patologické a klinické fyziologie ČLS JEP zve na celostátní sympozium ATHEROSKLEROSA 2019, které se uskuteční ve dnech 11.–12. 9. 2019 v Lékařském domě (Sokolská
31, Praha 2).
Bližší informace na:
http://pfspol.lf1.cuni.cz/sekceProAtherosklerosu.html
–

MEZINÁRODNÍ AKCE

Pro přihlášení stačí odpovědět do 15. 11. 2018 na tento mail
a uvést své jméno: dlcvikov.primar@seznam.cz.

FESTIVAL KAZUISTÍK Z PEDIATRIE 2019

Za organizátory:
prim. MUDr. J. Gut
Dětské oddělení NsP Česká Lípa

Festival KAZUISTÍK z pediatrie 2019 se uskuteční ve dnech
22.–23. 3. 2019 v hotelu Holiday Inn Žilina, Slovensko.

prim. Dr. D. Schneeberger
Dětská léčebna Cvikov
–

Vítěz soutěže – viz informace na webu: www.kazuistika.sk –
bude vyslán na mezinárodní pediatrickou konferenci 27th International Conference on Clinical Pediatrics, která se bude konat
ve dnech 10.–12. 6. 2019 v Berlíně, Německo.
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RŮZNÁ SDĚLENÍ
SEZNAM DĚTSKÝCH NEFROLOGICKÝCH AMBULANCÍ V ČR
Na webových stránkách České pediatrické společnosti v sekci pracovní skupiny dětské nefrologie https://www.pediatrics.cz/pracovni-skupiny/nefrologie/ je zveřejněný zaktualizovaný seznam dětských nefrologických ambulancí v ČR. V případě změny či doplnění údajů
kontaktujte prosím MUDr. A. Kolského, CSc. email: alexander.kolsky@fnkv.cz
–

STANOVISKO K PODÁVÁNÍ MUKOLYTICKÝCH PŘÍPRAVKŮ U DĚTÍ DO 2 LET
Na žádost SÚKL ze dne 6.3.2018 bylo vypracováno stanovisko České pediatrické společnosti k léčivým látkám s mukolytickým účinkem
u dětí v prvních dvou letech života. Na znění stanoviska se podíleli i odborníci z České společnosti dětské pneumologie ČLS JEP.
Znění dokumentu ZDE .
–

SETKÁNÍ OKOLO DÍTĚTE – MOŽNOST ORGANIZACE MULTIDISCIPLINÁRNÍHO TÝMU
Spolek Naše rovnováha organizuje s podporou nadačního fondu Avast týmy odborníků, ke kterým již dítě s rodinou dochází. Účelem
týmu je propojit v efektivní diskusi všechny důležité odborníky včetně rodičů, a hledat v diskusi řízené nezávislým facilitátorem nové
možnosti léčby nebo vedení v sociální službě. O tým může zažádat jak rodič, tak odborník. Týmy organizujeme zdarma v Olomouckém
a Moravskoslezském kraji.
Více informací na www.spolekrovnovaha.cz
–

NABÍDKA SLUŽEB NEMOCNICE MILOSRDNÝCH SESTER SV. KARLA BOROMEJSKÉHO V PRAZE
Nabídku služeb dětského a dorostového detoxikačního oddělení Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Praze najdete
ZDE .
–

INZERCE – VOLNÁ MÍSTA
ČESKÁ LÍPA
Dětské oddělení v NsP Česká Lípa – 1–2 lékaře – již v přípravě nebo absolventy. Akreditované pracoviště o 24 lůžkách s jednotkou IP
pro děti a intermediární péče pro nedonošence.
Kontakt na primáře: MUDr. Josef Gut, e-mail: josef.gut@nemcl.cz
–

KROMĚŘÍŽSKÁ NEMOCNICE A.S.
Kroměřížská nemocnice hledá pediatra – absolventa ev. krátce před kmenem na dětské oddělení.
Kontakt na primáře: MUDr. Robert Jeník, tel.: 573 322 266, e-mail: robert.jenik@nem-km.cz.
–

OSTRAVA – KRÁSNÉ POLE
Hledá se PLDD/DL do městského obvodu Ostrava – Krásné Pole. Nabízí prodej ordinace, popřípadě zaměstnanecký poměr.
Bližší informace: Přemysl Halška, tel.: 606 552 725
–
Starší čísla bulletinu najdete na www.pediatrics.cz
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