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Úvodní slovo

Zprávy výboru ČPS ČLS JEP

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

Zápisy z jednání výboru

vítejte při čtení prvního bulletinu roku 2022. Jak se z tohoto čísla dozvíte, velká část aktivit výboru se koncem
předešlého roku týkala tématu COVID-19. ČPS spolu
s dalšími odbornými společnostmi plně podpořila stanovisko České vakcinologické společnosti týkající se
očkování dětí od 5 let věku proti COVID-19. Zároveň
jsme se zdravotními pojišťovnami dojednali možnost
i nadále vykazovat a proplácet vyšetření protilátek proti SARS-CoV-2 u dětí, kde je toto vyšetření nezbytné
v rámci stanovení diagnózy PIMS-TS.
Také jsme zahájili iniciativu k možnosti vykazování vyšetření CRP a streptestů na pediatrických pohotovostních ambulancích, které toto vyšetření nezřídka potřebují indikovat v rámci rychlé diferenciální diagnostiky.
Vedoucí pracovníky dětských lůžkových oddělení i zástupce školicích ambulancí upozorňujeme na nově
vypsaná residenční místa pro pediatrii na rok 2022
a prosíme Vás o co nejrychlejší reakci a vypracování žádosti o přidělení residenčního místa. Celkový
počet vypsaných míst je již tradičně 100/rok, ovšem ani
v minulém roce se nepodařilo všechna vypsaná místa obsadit. Z důvodu dlouhodobě nepříznivého trendu
v počtu a věkové struktuře pediatrů v ČR je nutné residenční místa využívat každý rok efektivně a v plném
počtu, aby se nám společnými silami podařilo tento nepříznivý trend zvrátit či alespoň zpomalit. Výbor ČPS
bude zároveň na politických jednáních nadále akcentovat nutnost velmi rychlého schválení žádostí a přidělení
residenčních míst tak, aby zájemci o obor pediatrie nemuseli čekat dlouhé měsíce v nejistotě.
Nadále pokračují také jednání Výboru ČPS s Ministerstvem zdravotnictví a zástupci vedení PLDD týkající se
vzdělávacího programu v pediatrii. O výsledcích jednání
Vás budeme průběžně informovat.
Příjemné a poučné čtení přejí
Za výbor ČPS
Jiří Bronský a Zdeněk Šumník

Poslední zasedání výboru ČPS ČLS JEP proběhlo 11. 11.
2021. Zápisy z předchozího jednání se schvalují po připomínkovém řízení vždy na následující schůzi Výboru.
Zprávy a zápisy z jednání minulých jsou k dispozici
ke stažení na webu: ZDE .

Různé

Doporučení k očkování
dětí a adolescentů
ve věku od 5 let proti
nemoci COVID-19
a Stanovisko výboru
České pediatrické
společnosti k uvedenému
doporučení
Výbor České pediatrické společnosti plně podporuje
stanovisko České vakcinologické společnosti ze dne
13. 12. 2021 o očkování dětí starších 5 let proti nemoci
COVID-19 vakcínami schválenými pro tuto věkovou kategorii Evropskou lékovou agenturou.
V níže uvedených dokumentech naleznete hlavní důvody pro přijetí tohoto podpůrného stanoviska a taky doporučení k očkování dané věkové kategorie.
Dokumenty ke stažení v úplném znění:
• Stanovisko ČPS k očkování dětí a adolescentů
od 5 let proti nemoci COVID-19
• Doporučení k očkování dětí a adolescentů ve věku
od 5 let proti onemocnění covid-19

—
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Stanovisko výboru České
pediatrické společnosti
(ČPS) k výstavbě dětských
lůžkových hospiců
ČPS ČLS JEP podporuje iniciativu vedoucí k výstavbě
dětských lůžkových hospiců, přičemž dětským lůžkovým
hospicem rozumíme pobytové zařízení definované
Českou společností paliativní medicíny.
Stanovisko ke stažení

ZDE

—

Stanovisko výboru ČPS
k vykazování kódu 02220
a 02230, stanovení CRP
v odbornosti 301 na
příjmové a pohotovostní
ambulanci dětského
oddělení (7. 12. 2021)
Výbor ČPS ČLS JEP obdržel podnět z regionálních
pracovišť, kde zdravotními pojišťovnami není podporováno nasmlouvání kódů 02220 – rychlotest streptest
A a 02230 – stanovení CRP v odbornosti 301 na příjmových ambulancích a pohotovostních ambulancích
dětského oddělení. Výbor vyjádřil svou podporu k nasmlouvání uvedených kódů a Stanovisko v úplném znění najdete na odkazu ZDE .
—

Přehled Stanovisek
a Doporučení České
pediatrické společnosti
(ČPS)

Na našem webu www.pediatrics.cz najdete taky všechny doporučení a informace na téma COVID-19 pro odbornou pediatricku komunitu.
—

Screening sluchu
u novorozenců
Ministerstvo zdravotnictví ČR schválilo Metodický pokyn
k screeningu sluchu novorozenců. Všechny přílohy naleznete na odkazu ZDE .
Dovolujeme si vás informovat taky o PILOTNÍM PROGRAMU k rozšíření novorozeneckého laboratorního
screeningu (NLS),o dvě vzácná dědičná onemocnění,
a to o screening spinální muskulární atrofie (dále jen
„SMA“) a těžké kombinované imunodeficience (dále
jen „SCID“). který byl zahájen od 1. 1. 2022
Více informací, včetně všech příloh naleznete na odkazu
pediatrického webu.
—

Vyšetření protilátek
Anti-SARS-COV-2
u diagnózy U10.9
na žádost Výboru ČPS odsouhlasila VZP úhradu vyšetření protilátek Anti-SARS-CoV-2 u diagnózy U10.9
Multisystémový zánětlivý syndrom související s onemocněním COVID–19 u dětí (známý také pod zkratkou
PIMS-TS), pokud je vyšetření indikováno lékařem akutní
lůžkové péče v odbornosti dětské lékařství – viz. přílohy.
• Příloha č. 1 (VZP / protilátky SARS-COV-19)
• Příloha č. 2 (ČPS / Žádost o úpravu kritérií pro
úhradu vyšetření protilátek proti SARS-COV-19)

Pokud Vás zajímá celkový přehled odborných stanovisek a doporučení, naleznete všechny na našem webu
www.pediatrics.cz v sekci “pro odborníky”, nebo přímo
na odkazech níže:
• STANOVISKA ČPS
• DOPORUČENÍ ČPS
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—

Různé

Dotace na vybrané lékařské obory RM 2022
S radostí dáváme na vědomí, že Ministerstvo zdravotnictví ČR vypsalo dotace na rezidenční místa. Pro pediatrické pozice bylo vypsáno až 100 volných míst.

Vám nabízíme celkový přehled dotovaných míst
a podrobný postup jak se přihlásit.
ZDE

Výše dotace na vybrané lékařské obory RM 2022 – program č. 2
Obor specializačního vzdělávání

Počet rezidentů

Minimální délka
specializačního
vzdělávání

Celková dotace
na 1 rezidenta
za celé SV

Celková dotace
na rezidenty
za celé
specializační
vzdělávání

Všeobecné praktické lékařství

100

3

1 620 000

162 000 000

Pediatrie nebo Pediatrie II.*

100

4.5

2 160 000
nebo
2430 000

243 000 000

Vnitřní lékařství

40

5

2 100 000

84 000 000

Chirurgie

30

6

2 520 000

75 600 000

5

6

2 520 000

12 600 000

10

4,5

1 890 000

18 900 000

5

4,5

1 890 000

9 450 000

Revmatologie

10

5

2 100 000

21 000 000

Anesteziologie a intenzivní medicína

30

4,5

1 890 000

56 700 000

Pneumologie a ftizeologie

10

5

2 100 000

21 000 000

Patologie

10

4,5

1 890 000

18 900 000

Dětská chinirgie
Psychiatrie
Dětská a dorostová psychiatrie

Finanční prostředky vynaložené celkem na dotační program č. 2 vypsaný v roce 2022

723 150 000

*Pediatrie II. – pro školence, kteří se zavázali absolvovat v rámci vlastního specializovaného výcviku povinnou odbornou doplňkovou praxi v oboru
pediatrie na pracovišti registrujícího poskytovatele ambulantních zdravotních služeb v oboru pediatrie nebo v oboru praktický lékař pro děti a dorost.

Dotazníkový průzkum kolegů z Masarykovy Univerzity
v Brně: Postoje zdravotnických pracovníků ke třetím
(posilovacím) dávkám očkování proti COVID-19
Vážené kolegyně, vážení kolegové,
připomínáme pořád aktivní možnost vyplnit dotazník
a vyjádřit se tak k tématu: Postoje zdravotnických
pracovníků ke třetím (posilovacím) dávkám očkování proti COVID-19.
Dotazník je součástí průřezové studie, která si klade
za cíl vyhodnotit postoje zdravotnických pracovníků
v ČR vůči třetím (posilovacím) dávkám vakcín COVID-19. Jsme si vědomi toho, že se situace v klinické
praxi zhoršuje a je na Vás vyvíjen opět vyšší pracovní tlak, nicméně je pro nás důležité znát Vaše názory
v rámci celé populace zdravotnických pracovníků na-
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příč Českou republikou. Dotazník obsahuje 19 otázek,
jejichž zodpovězení bude trvat přibližně 5 minut.
OLNINE DOTAZNÍK prosím vyplňte zde:
https://muni.cz/go/posilovacidavka
Dotazník je zcela anonymní. Získaná data budou zpracována a analyzována po dobu trvání projektu (přibližně
jeden rok). Po dokončení projektu budou získaná data
zašifrována a bezpečně uložena prostřednictvím univerzity v rámci opatření k zajištění integrity výzkumu.
Kontakt: Oddělení hodnocení kvality péče, ÚZIS ČR
andrea.pokorna@uzis.cz

Odborné a vzdělávací akce – domácí
Základní kurz etického
poradenství

18:45–19:00 Diskuse přednášejících a odpovědi
na otázky posluchačů

7. ledna 2022 – 8. prosince 2023 / Praha

Institut pro etické poradenství ve zdravotnictví, z. s., pod
záštitou České společnosti paliativní medicíny ČLS JEP
organizuje Základní kurz etického poradenství.
Kurz poskytuje komplexní vzdělávání etickým konzultantům, kteří mohou pro svého poskytovatele zdravotních služeb vykonávat služby etického poradenství, tj.
provádět etická konzilia, pečovat o etiku organizace
a vzdělávat personál v citlivosti vůči etickým problémům.
• Kurz je 2 letý a probíhá v Praze.
• Počet účastníků je omezen na 12 lidí
• Podíl teorie a praxe v prvním roce 50 % teorie a 50 %
praxe, podíl teorie praxe ve druhém roce 25 % teorie
a 75 % praxe
• Absolventi kurzu získávají kvalifikaci Ethikberater
(etický poradce) německé Akademie für Ethik
in der Medizin. Ke spolupracujícím organizacím
patří Interdisciplinary Research Lab for Bioethics
Filosofického ústavu Akademie věd ČR
Podrobné informace o termínech r. 2022, ceně a kontaktech naleznete ZDE .
—

Webinář – Novinky
v nemocniční léčbě COVID-19
13. ledna 2022 / ONLINE
rádi bychom Vás pozvali na webinář Novinky v nemocniční léčbě Covidu-19.

5

—

Sympozium dětských IBD 2022
28.–30. dubna 2022 / místo konání bude upřesněno

Pořádá Sekce dětské gastroenterologie, hepatologie
a výživy ČPS.
Podrobnější informace sledujte na:
https://ibdkazuistiky.cz
—

XXVII. Luhačovické pediatrické
dny
7.–9. října 2022 / Luhačovice

Přihlášení k webináři můžete provést na adrese nakladatelství: ZDE .

Místo konání: Lázně Luhačovice, Společenský dům
Témata: Dětská psychiatrie. Fetální medicína

Program
17:00–17:30 Patogeneze Covidu-19,
prof. MUDr. Jiří Beneš, CSc.
17:30–18:00 Novinky v diagnostice Covidu-19,
MUDr. Marek Štefan, MBA
18:00–18:30 Novinky v léčbě Covidu-19,
prim. MUDr. Pavel Dlouhý
18:30–18:45 Jak dobře používat HFNO,
Ing. Karel Michalík

Organizace akce:
prim. MUDr. Jana Rydlová, Lázně Luhačovice
Odborní garanti:
prof. MUDr. Hana Hrstková, CSc.
prof. MUDr. Jaroslav Slaný, CSc.
Bližší organizační informace a odborný program akce
bude zveřejněn v průběhu roku 2022.

Odborné a vzdělávací akce – zahraniční
+ ESPID 2022 –
40th Annual Meeting
9.–13. května 2022 / Atény + ONLINE

ESPGHAN 2022 –
54th Annual Meeting
22.–25. června 2022 / Kodaň

Dovolujeme si Vás pozvat na ESPID 2022 – 40th Annual
Meeting Meeting of the European Society for Paediatric
Infectious Diseases, který se koná 9.–13. května 2022
v Aténách a Online.
Deadline pro zaslání přihlášek a abstraktů:
11. ledna 2022.
Více informací

ZDE

.

Kongres dětské gastroenterologie, hepatologie a výživy
Bližší informace zde:
https://www.espghancongress.org

Inzerce volných pracovních nabídek
Praktický lékař pro děti a dorost – Novosedly a Dolní Dunajovice
Obce Novosedly a Dolní Dunajovice hledají praktického lékaře pro děti a dorost, zavedená praxe, ordinace je
ve vlastnictví obce, podmínky dohodou, možnost bytu. Území výkonu Novosedly a Dolní Dunajovice.
Vyhlašovatel VŘ je Jihomoravský kraj.
Více informací: www.novosedly.eu, starosta@novosedly.eu, +420 724 094 177
—

Pediatr na oddělení JIP – FN Motol Praha
Klinika dětské chirurgie 2. LF UK a FN Motol přijme lékaře – PEDIATRA na oddělení JIP s péčí o chirurgické novorozence + JIP větších dětí.
Požadavky: VŠ vzdělání, minimálně základní pediatrický kmen. Nástup možný ihned.
Písemné žádosti včetně CV prosím zasílejte na sekretariát kliniky e-mail: lucie.skarvanova@fnmotol.cz
—

Pediatr na oddělení JIP (včetně nočních a víkendových služeb) –
FN Motol Praha

Klinika dětské chirurgie 2. LF UK a FN Motol přijme lékaře – PEDIATRA na oddělení JIP s péčí o chirurgické novorozence + JIP větších dětí do nočních a víkendových služeb.
Požadavky: Atestace z PEDIATRIE nebo NEONATOLOGIE. Nástup dohodou.
Písemné žádosti včetně CV prosím zasílejte na sekretariát kliniky e-mail: lucie.skarvanova@fnmotol.cz
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Partneři ČPedS

Bulletin vydává Česká pediatrická společnost ČLS JEP.
Předseda: doc. MUDr. Jiří Bronský, Ph.D.
Redakce: doc. MUDr. Jiří Bronský, Ph.D. (šéfredaktor), prof. MUDr. Zdeněk Šumník, Ph.D. (zástupce šéfredaktora),
Blanka Albrechtová (sekretariát), Zuzana Kuráňová (GUARANT International).
Příspěvky posílejte na emailovou adresu: balbr@lf1.cuni.cz.
www.pediatrics.cz | cps@pediatrics.cz
Starší čísla bulletinu najdete na www.pediatrics.cz
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Perte s klidným srdcem
Hypoalergenní prací přípravky Lovela
Baby jsou bezpečné od prvního dne
života těch nejmenších a jsou
vhodné i pro alergiky.

LOVELA BABY JE ZLATÝM PARTNEREM
ČESKÉ PEDIATRICKÉ SPOLEČNOSTI.

jsou klinicky a dermatologicky
testovány
účinně odstraňují nečistoty
a mají jemnou vůni
neobsahují umělá barviva
ani alergeny
oso trpící
vhodné i pro osoby
alergiemi a atopickou dermatitidou



