Zápis jednání výboru ČPS 16. 5.2013.
Přítomni: Pozler, Biolek, Gut, Hladík, Houšťková, Hrdlička, Hulleová, Janda,
Kobr, Mathonová, Ryba, Smrčka, Souček, Škvor.
Host: MUDr. V. Vobruba – předseda Sekce intenzívní medicíny při ČPS, prim.
Dr. Vančíková – zástupkyně ČPS v NIKO
I. Výbor ČPS schválil/souhlasil:
a. Zápis dubnové schůze.
b. Jedenkrát ročně výbor ČPS požádá primáře lůžkových zařízení pro děti a
dorost o aktuální data, která budou využívána pro argumentaci při jednání
se zdrav. pojišťovnami, s MZd ap.
c. Témata pro kongres ČLS JEP Duševní poruchy v praxi dětského,
dorostového a všeobecného lékařství: agresivní děti a dorost, sebevraždy,
autismus, ADHD.
d. Uhradit cestovní náklady Prof. Leblovi na EPA-UNEPSA v Glasgowě.
Prof. Lebl je pověřen zastupovat ČPS a hlasovat.
e. Pověření MUDr. Mydlilové, zastupovat ČPS v The Global Breastfeeding
Iniciative.
f. Pověření prof. Jandy zastupovat ČPS při jednáních ohledně dětské
gynekologie (certifikovaný kurz dětské gynekologie byl MZd zrušen, ČPS
nesouhlasí se zrušením).
g. Pověření MUDr. Z. Vančíkové i nadále zastupovat ČPS v NIKO
h. Finanční příspěvek MUDr. Tesfaye - pokud splní podmínky ČPS.
i. Nové členy ČPS: MUDr. Daniela Janečková, MUDr. Jiří Jiráček, MUDr.
Barbora Koubková.
.
II. Výbor ČPS projednal/byl informován
a. Prim Vančíková informovala výbor ČPS o činnosti NIKO a o aktuálních
problémech kolem očkování dětí. Výbor projednal vytvoření pracovní
skupiny včetně zástupců PLDD.
b. MUDr. Vobruba informoval o aktuální situaci ohledně vykazování a
úhrad umělé plicní ventilace u dětí. Konstatoval, že mediální kampaň
neměla velký efekt.
c. O jednání zástupců ČPS (Pozler, Zeman, Gut, Škvor) s představiteli obou
organizací PLDD dne 30.4.2013. Zápis z jednání bude ještě poslán
účastníkům jednání k připomínkám a bude k dispozici k diskuzi pro
červnové jednání výboru.
d. Kongres ČPS ve Zlíně 2014. Organizace kongresu byla svěřena agentuře
PPP Procházka, prezidentkou kongresu bude prof. Hrstková. Předběžný
termín 18.-20.9.2014 musí být definitivně potvrzen na červnovém jednání
výboru.

e. Jánské Lázně, léčebna Vesna. Výbor uznává odbornou úroveň léčebny,
trvá na jejím udržení léčebny a na dostupnosti péče pro indikované děti.
f. O dopise paní ředitelky Ponocné, ve které vyjádřila podiv nad dodatkem
k asociační dohodě s Guarrantem. Databáze členů ČPS nejsou flexibilní a
funkční pro potřeby výboru ČPS a výbor proto trvá na možnosti dát
databaze k dispozici firmě Guarrant, se kterou má ČPS uzavřenou
asociační dohodu.
g. O tom, že nejsou známá/dostupná data o hospitalizacích doprovodů
hospitalizovaných dětí v ČR.
h. O připravovaném sněmu SPLDD, na kterém bude ČPS zastupovat Pozler.
III. Výbor ČPS uložil:
a. Odeslat dopis s modelovými případy uměle ventilovaných pacientů na NRC,
zdravotní pojišťovny, MZd (Pozler, Vobruba)
b. Vytvořit pracovní skupinu pro očkování při ČPS, ve které budou i zástupci
PLDD (Janda)
c. Kontaktovat prim. Trenčanského z léčebny Vesna (Pozler)
d. Na webové stránky připravit dotazník pro primáře DO s cílem získat
informace o zajištění LPS (Ryba).
e. Odpovědět na dopis prof. Blahoše ohledně kongresu ČLS Duševní poruchy
v praxi dětského, dorostového a všeobecného lékařství (Pozler)
IV. Výbor ČPS nesouhlasil:
a. ČPS se bude podílet na vydání letáku o obezitě.
Zapsal: Škvor

Kontroloval a doplnil: Pozler

