Zápis z jednání výboru ČPS 20. 3. 2014
Přítomni (bez titulů): Zeman, Biolek, Gut, Hrdlička, Hrstková, Janda, Kobr, Lebl, Skálová, Svojsík, Škvor.
Omluveni: (bez titulů): Slaný, Ryba, Souček, Houšťková.
Výbor ČPS schválil/souhlasil
a. se zápisem ze schůze výboru ČPS v únoru 2014.
b. s přijetím nových členů ČPS dle seznamu:
MUDr. Eva Březinová, MUDr. Jana Dortová, MUDr. Marianna Durilová, MUDr. Michal Klimovič, Ph.D,
MUDr. Martin Kuchař, MUDr. Marie Michálková, MUDr. Daniela Nováková, MUDr. Lucie Pěkná, MUDr.
Romana Valentová
c. se snížením členského příspěvku z důvodů mateřské/rodičovské
dovolené členů ČPS dle seznamu:
MUDr. P. Fucimanová, MUDr. P. Fabiánová, MUDr. K. Hanousková, MUDr. Z. Kopilčáková.
MUDr. E. Kutmerová, MUDr. Jaromír Háček.
d. aby konference EVIDENCE BASED PHARMACOTHERAPY IN NEWBORNS AND CHILDREN, která
se koná v rámci IPOKRATES 22.–24. září 2014 na Univerzitě Karlově v Praze 1, Ovocný trh 3–5, byla
pořádána pod patronací ČPS. Informace o konferenci jsou na webu:
http://ipokrates.info/?event=pharmacology-of-newborn-and-child
nebo u dr. P. Pokorné (mail: pokornakarlov@seznam.cz)
e. aby konference Tisíc dní do života, s tématem Výživa dětí časného věku (23. 5. 2014 ve 14–18 v City
Tower, Praha 4) byla pořádána pod patronací ČPS. (informace o konferenci helena.krizova@danone.com).
f. aby prim. Smrčka spolu s ČLS JEP vypracovali návrh „vzorové smlouvy“
pro dohody s firmami (o vzdělávacích akcích).
g. aby o vzdělávací akci, kde je žádána garance ČPS, byl výbor ČPS informován
předem.
h. aby předplatitelé Česko-Slovenské pediatrie obdrželi jednorázově i Suplementum
„Postgraduální medicína“.
ch. aby ČPS uhradila prof. L. Podracké a prof. L. Kovácsovi ubytování v Karolinu v rámci aktivní účasti na
konferenci „Meeting of Pediatric Nephrology“ v Praze.
Výbor ČPS projednal
výsledek jednání 5. 3. 2014 na MZ ČR
výsledek jednání s prezidentem LK dne 13. 3.2014
informaci o přípravě kongresu ve Zlíně (prof. H. Hrstková).
informaci o stavu časopisu Česko-Slovenská Pediatrie (prof. H. Hrstková)
informaci o semináři "Protonová terapie v ČR – hledání řešení“
informaci, že souvislost mezi vznikem autismu s očkováním dětí nebyla prokázána
stanoviska ČPS k očkování (neočkování) na webu ČPS (prof. Janda)
žádost o logo ČPS k výrobku MEDICÍNKA SIRUP pro děti od 1 roku. Rozhodnutí výboru: logo ČPS
neposkytne, ale nebyly vysloveny žádné námitky proti aplikaci uvedeného sirupu u dětí nad 1 rok.
i. problematiku vzdělávání v pediatrii: rozdíly v postgraduálním vzdělávání DL a
PLDD jsou příliš veliké. Úpravy a spojení obou vzdělávacích programů by významně
zvýšilo odbornou vzdělanost obou skupin dětských lékařů v ČR.

II.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

návrh na uspořádání společného „setkání/jednání“ všech primářů dětských oddělení
v ČR. Výbor prosí o návrhy 1-5 bodů, které by se měly projednávat na připravovaném
setkání. Své náměty, prosím, posílejte prof. Zemanovi na mail (jzem@lf1.cuni.cz)
k. výbor ČPS odkázal žádost o odborné hodnocení „Dětská kosmetika BUPI“ na
odbornou dermatologickou společnost
l. problematiku vzdělávání dětských sester: pro získání odbornosti dětská sestra je
nutné neúměrně dlouhé postgraduální vzdělávání, což povede k nedostatku dětských
sester. ČPS doporučuje upravit vzdělávací programu pro dětské sestry. Proto bylo
osloveno MZ ČR.
j.

III. Výbor ČPS byl informován
a. Pokud se lékař v přípravě na atestaci z DL potřebuje poradit ohledně vzdělávacího programu, může se
obrátit na doc. MUDr. H. Houšťkovou, CSc (mail: hana.houstkova@ftn.cz) nebo prof. J. Zemana
(jzem@lf1.cuni.cz).
b. Prof. J. Janda informoval výbor ČPS o akci v parlamentu „Očkování – není to
přežitek?“ Protože akce nebyla pro pediatrii přínosná, prof. Janda připraví setkání
s hlavním hygienikem ČR s cílem zvýšit mediální aktivitu „v boji“ proti
odpůrcům očkování. Je hezké, že letošní Anticena Bludný balvan byla udělena
lékařce, která se vyznačuje „tažením proti očkování“.
c. MUDr. Šebková, předsedkyně OSPLDD, upozornila, že do jednání o problémech
LSPP je třeba zapojit i vedení SPLDD.
d. Národní diabetologický program 2012-2022 (www.diab.cz), jehož cílem je
zlepšení péče o nemocné s diabetem v ČR a který byl odsouhlasen a
podpořen ČPS, má oficiální podporu MZ ČR. Záštitu programu převzala
paní Ivana Zemanová, manželka prezidenta republiky.
Příští výbor ČPS ve čtvrtek 17. 4. 2014
Zapsal: Škvor
Kontroloval: Biolek, Zeman

