Zápis výboru ze schůze výboru ČPS ze dne 15. 11. 2012
Zápis Přítomni: Biolek, Gut, Houšková, Hrdlička, Hrstková, Mathonová, Lád, Lebl, Ryba, Smrčka, Souček,
Svojsík, Škvor, Wiedermann, Zeman. Omluveni: Janda, Pozler, Slaný
1. Schválení zápisu s jednání výboru ČPS v říjnu.
2. Hospitalizace dětí do 15 resp. 18 let věku – text k Ústavnímu soudu na listopad 2011 k doplnění zákona o
zdravotních službách č. 372 připravili Biolek, Mathonová: „ Poskytovatel lůžkové péče je povinen zajistit
hospitalizaci: 1. nezletilých pacientů na dětských a dorostových odděleních, pokud medicínské důvody v zájmu
pacienta nevyžadují jiný postup. 2. nezletilých pacientů po dovršení 15ti let věku eventuálně v samostatných
pokojích na odděleních pro dospělé a to pouze v případech zvláštního zřetele hodných a z odborných
medicínských důvodů“.
3. Screening sluchu na
novorozeneckých odděleních – Biolek delegován, aby spolu s neonatology jednali na VZP o úhradě za výkon
(nejde jen o zakoupení potřebné techniky, ale hlavně o systémové řešení- menší úvazek sester na neonatologii,
které vyšetření provádějí a zajišťují administrativně i další agendu
4. Volby do výboru ČPS. Výbor doporučuje volební komisi ( předseda prof. Z. Doležel ) , aby: 1. platný lístek
bude, pokud bude v originální poštovní obálce a to pouze jeden lístek. 2. kontrolovat obálky. Je obava z
možnosti fotokopií, které by mohly být od originálu jen obtížně odlišitelné. Doporučení novému výboru ČPS:
a)členové ČPS, kteří neplatí 2 roky členské příspěvky, musí být z evidence vyřazeni. b)v případě mandátových
voleb vztahovat kandidáty k místu pracoviště a nikoliv bydliště, v případě diskrepance adresy místa bydliště
a pracoviště je rozhodující adresa pracoviště".. c) kontrolovat průběžně aktualizaci databáze členů ve spolupráci
s odděl.evidence ČLSJEP.
5. Souhrnná
zpráva o činnosti výboru ČPS 2009 – 2012 – Prof. Jandovi je třeba zaslat podklady od všech členů výboru a od
všech vedoucích pracovních skupin ČPS.
6. Příprava setkání s náměstkem Polákem – CV pediatrie, akreditace, hospitalizace – argumenty pro společné
curriculum
7. Schůzka s PLDD a OSPDL – ještě do konce roku 2012
8. Podpora členů ČPS – Lebl, Zeman doplní již dříve navržená
pravidla, podpora nejen zahraničních, ale i domácích akcí.
9.
ESPCR 2013 v Hradci králové – ČPS podpoří, stejně jako podpořila akci v
Brně.
10. ČPS zajistí odborné články do suplementa „Klinická
pediatrie“ pro Postgraduální medicínu.
11. Noví
členové ČPS- viz seznam zdola.
Zapsal: Škvor, Gut,
Doplnil a kontroloval: Janda
Návrh výboru ČPS – náplň vzdělávacího programu - všeobecná povinná praxe (pediatrický
kmen)
Akreditované pracoviště

počet měsíců

dětské lékařství 1), 2), 3) – dětské lůžkové oddělení
(s minimálním počtem 20 lůžek)
s akreditací I. typu nebo II. typu
z toho:

20

pracoviště intenzivní péče v dětském lékařství (JIP) 4)

2

anesteziologie a intenzivní medicína 1), 5)

1

dětské lékařství 1), 2), 3) – dětské lůžkové oddělení
s akreditací I. typu nebo II. typu
novorozenecká lůžka

3

♣

