Zápis z jednání výboru České pediatrické společnost ČLS JEP dne 15. září 2011
1.
2.
3.

4.
a)

5.

6.

7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.

14.
15.

Schválení zápisu z minulé schůze v červnu 2011
Výbor souhlasí s odeslanými připomínkami k návrhu vyhlášky o personálním a věcném vybavení, které
byly zaslány MZd ČR
Výbor žádá, aby připravovaná smlouva mezi ČLS JEP a agenturou Guarant, o které výbor již dříve
jednal, byla před definitivním odsouhlasením výborem předložena ještě k posouzení právníkům ČLS
JEP.
Výbor projednal možné nadstandardy v pediatrii a shodl se na následujících
nadstandardní hotelové služby (samostatný pokoj, pobyt dalšího člena rodiny kromě doprovázející
osoby apod.), b) osobní volba ošetřujícího lékaře (např. vybraný lékař u porodu a pod), c) medicínsky
neindikovaná vyšetření, provedená na žádost pacienta (např. vyšetření KS a pod).
Na jednání výboru se dostavili pozvaní zástupci MPSV PhDr. Miroslav Macela a Mgr. Trubačová
z odboru sociálně právní ochrany dětí. Hovořili o plánech MPSV stran restrukturalizace a rušení
kojeneckých ústavů. Hosté vysvětlili svou představu na intenzivnější a širší možnosti v oblasti
ambulantní a pěstounské péče, které výbor ČPS podporuje. Výbor naopak odmítá ukončení ústavní péče
v KÚ k začátku roku 2014. Členové výboru upozornili zástupce MPSV na: a) na vysoký a stále rostoucí
podíl zdravotních indikací (okolo 50%) pro pobyt dětí v KÚ. O tyto děti by se i nadále měl starat rezort
zdravotnictví, nepřijatelný však je jejich dlouhodobý pobyt na dětských odděleních nemocnic. b) před
restrukturalizací KÚ je třeba nejprve vyřešit otázky zajištění a financování péče o tyto děti a především
zajistit dostatek pěstounů. Teprve potom přistoupit k uvažované restrukturalizaci. Jinak hrozí úplný
rozpad péče o tyto děti. c) upozorněno na dlouholetou tradici sociální pediatrie v České republice,
kterou je nutné při hodnocení dosavadní i budoucí činnosti KÚ respektovat, a ne jednoznačně odmítat
d) zástupci MPSV přislíbili, že budou v maximální možné míře informovat výbor ČPS o dalším
postupu. Projevili ochotu znovu se setkat na půdě České pediatrické společnosti. E) po odchodu
zástupců MPSZ komentoval situaci MUDr. František Schneiberg, předseda Společnosti pro sociální
pediatrii a prim MUDr. Lukešová, ředitelka KÚ Krč. Oba překotné rušení KÚ odmítají a nesouhlasí
s možným legislativním převedením kojeneckých ústavů do gesce MPSV. V tomto duchu bude
formulován dopis, který Společnost pro sociální pediatrii spolu s ČPS JEP a případně Společností
PLDD odešle ministru zdravotnictví MUDr. Leoši Hegerovi a dalším subjektům. Dopis připraví
předseda Společnosti pro sociální pediatrii MUDr. F. Schneiberg a v co nejkratší době dopis pošle
členům výboru ČPS k projednání.
Výbor projednal změny, vyplývající z novely zákona č. 48/1997, kterou PS ČR přijala dne 7.9. 2011 a
dovoluje si písemnou formou upozornit ministra zdravotnictví ČR a vybrané orgány obou komor
parlamentu na některé závažné negativní dopady, které tato novela přinese v oboru dětské lékařství (viz
dopis a jeho přílohy).
Brdlíkovu cenu pro rok 2011 navrhuje výbor ČPS udělit prof. Jiřímu Dunovskému, DrSc.
Cena na nejlepší zahraniční publikaci v pediatrii v období mezi sjezdy ČPS zůstává 50 000 Kč. Cena za
nejlepší tuzemskou publikaci v uplynulém roce zůstává 10 000 Kč.
K problematice pediatrické LSPP navrhuje výbor vrátit se na svém říjnovém zasedání.
Schůzka ohledně terciárního vzdělávání dětských sester (tedy pregraduálního v rámci VOŠ nebo VŠ) na
MZ se koná 22. září ve 14. hodin. Za výbor se zúčastní prof. Janda a prim Biolek. Budou přítomny
zástupkyně asociace sester.
Výbor vyzývá své členy k regionálním aktivitám, podporujícím akci „Moc soli škodí dětem i
dospělým“.
Výbor souhlasí s navýšením telefonního paušálu pro předsedu ČPS prof . Jandu. Částka bude upřesněna
osobním jednáním.
Výbor souhlasí s odměnou ve výši 5000 Kč pro technickou redaktorku Čs. Pediatrie p. Binědovou za
technickou přípravu abstrakt na předchozí 2 kongresy České pediatrické společnosti a 2 kongresy
Slovenské pediatrické společnosti.
Zastupováním výboru ČPS na Pediatrickém kongresu v Bánské Bystrici byl pověřen prof. Slaný.
Doc. Pozler projedná s prof. Jandou a pí Vojtkovou nedostatky v mailové komunikaci mezi členy
výboru a chybné údaje v Bulletinu ČPS (laudace k životním výročím)
zapsal Ryba,
kontroloval Pozler a Janda

