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Zápis ze schůze výboru SIMČPS ze dne 10.2. 201 

 

Místo konání:  velká zasedací místnost Kliniky dětského a dorostového lékařství  VFN v 

Praze  

 

Přítomni:  Vobruba, Prchlík, Kobr, Biolek, Černá, Hrdlička,  Kroh,  Srnský,  Dedek , Mixa, 

Zaoral 

Omluveni:  Smolka, Pizingerová, Fanta., Kobr 

 

Projednané body programu: 

1. Organizace 10. Kongresu dětské intenzivní péče a dětské anestezie (Mixa, Vobruba) 

a) Termín 12-16.10.2015, místo – Konferenční  centrum City, Praha 

b) Servisní organizací je Guarant  

c) Na kongresu bude prvně i sesterská sekce organizaci budou mít na starosti 

IP: Mgr. M.Bašková;  anestezie: bc.E. Krejčová 

d)  Jednotlivé bloky  budou 75 min dlouhé ( přednášky 15 min + 10 min), je však na 

koordinátorech jednotlivých  bloků, jak program  uspořádají 

e) Odsouhlasen tématický blok:  Přednemocniční intenzivní  péče u kriticky 

nemocných dětí – koordinátor doc. I. Novák 

f) Odeslat anonci  o pediatrickém kongresu na  výbor ČPS ( Vobruba) 

g) Termín 2. oznámení  15.5.2015 

h) Uzávěrka  všech abstrakt do 30.8.2015 

i) Zjistit možnosti  publikací kongresových abstrakt v rámci  supplementa v ČPS ( 

Vobruba) 

j) Finanční zajištění – zajištění partnerů zajistí  Mixa, Vobruba, Prchlík 

k) Je připravena již grafická  úprava pozvánky na kongres, bude uveřejněna na  

větších kongresech 

2. Biolek informoval o jednání, která proběhla  na MZ ČR 

a) Prohlubující se nedostatek pediatrů 

http://www.simcps.cz/
mailto:vaclav.vobruba@vfn.cz
mailto:vaclav.vobruba@vfn.cz
mailto:srnsky.pavel@vfn.cz


Po roce 2020 bude v ČR chybět cca 600 pediatrů (DL+PLDD), průměrný věk 

PLDD je 60 let. 

b)  Prohlubující se nedostatek dětských subspecialistů, kritický nedostatek, zvláště  

      dětských    intenzivistů (chybí cca 32 lékařů), dětská intenzivní péče je ohrožena.      

 

    Analogická situace je u ostatních dětských subspecialistů (dětská nefrologie,    

          gastroenterologie, neurologie,…) 

c) Prohlubující se nedostatek dětských sester, problematika jejich dlouhého 

postgraduálního vzdělávání, opět vznesen návrh na zařazení jejich vzdělávání do 

pregraduálu. 

d) Znevýhodňující DRG systém pro pediatrii a to především na specializovaných   

       pracovištích a v centrech. Zdůrazněna problematika úhrady v DRG systému u  

       pacientů vyžadujících chronickou resuscitační péči, podhodnocení pacientů  

       vyžadujících krátkodobou UPV, podhodnocení pacientů vyžadujících náročná  

       vyšetření, celkové anestezie (bronchoskopie, kolonoskopie, gastroduodenoskopie,  

       magnetická rezonance) 

e)         Opět projednáváno sjednocení pediatrie (klinická pediatrie x PLDD) s jednou   

společnou  atestací po 5 – ti letech a s následnou možností bezproblémového 

přechodu  z klinického pracoviště na PLDD. 

 

             Do nového sazebníku se podařilo prosadit: 

 Možnost vykazování rozšířené resuscitace pod odborností 301 a 304, po 

získání souhlasného stanoviska ČSARIM – prof. Cvachovce 

 Screening novorozenců (02210) předčasně propuštěných z porodnice lze 

ambulantně vykazovat pod odborností 301 

 

V úhradové vyhlášce je změna týkající se úhrad za hospitalizace doprovodu 

dětí - Pro výkony doprovodu 00031, 00032 a 31130 podle seznamu výkonů se 

stanoví paušální úhrada ve výši 100,- Kč. 

3. Projednání  problematiky  zřízení  oboru  dětské IM ( Prchlík). Byla schválena náplň  oboru  

dětská intenzivní medicína.  Náplň je uvedena v příloze tohoto zápisu. 

 

 

4. Předpokládaný termín  další schůze : polovina května 2015 

 

 

Zapsal V.Vobruba       10.3.2015 

  


