Zápis z výborové schůze dne 16. dubna 2009
Přítomni: Janda, Biolek, Gut, Houšťková, Hrdlička, Hrstková, Lád, Lebl, Mathonová, Mihál, Pozler, Slaný,
Souček, Svojsík, Škvor, Wiedermann, Zeman. Hosté: prof. Pohunek (pracovní skupina dětské pneumologie při
ČPS), dr. Wallenfels (Národní dohled nad TBC, FN Bulovka), agentura Solen (kongres ČPS 2010). Program:
1. Popromoční curriculum – pokračuje jednání (Zeman, Houšťková ), viz také minulé zápisy jednání
výboru. Důležité okolnosti: Cílem je vychovat kvalitní dětské lékaře včetně praktických. V Evropě není
atestace z praktického lékařství pro děti a dorost, ČPS má za cíl se starat o vzdělávání všech dětských
lékařů v ČR (také PLDD). Pro praxi je důležité, aby lékaři po určité době praxe byli schopni samostatně
pracovat pod dohledem zkušených kolegů, např. při ÚPS. V návrhu je toto základní curriculum trvá
minimálně 24 měsíců trvající, který by byl zakončen testem (přibližně atestace 1. stupně), z toho
minimálně 20 měsíců by byla práce u lůžka a 4 měsíce jinde (ARO, neonatologie). Celková příprava by
ale trvala minimálně 5 let. Během 3. až 5. roku by pracoval lékař 28 měsíců na dětském lůžkovém
oddělení (z toho 3 měsíce na oddělení II. typu, 2 měsíce na JIRP a 3 měsíce na neonatologickém
pracovišti), minimálně 1 měsíc u PLDD a 5 měsíců by byla doplňková praxe včetně chirurgie a
odborných pediatrických ordinací. Návrh curricula je zatím v jednání, snaha o konsensus s curriculem
PLDD, jednotlivé termíny resp. doba trvání školení mimo vlastní dětské oddělení se upřesňuje..
2. Vyhodnocení dotazníkové akce – stav personálního obsazení lůžkových dětských oddělení (Gut):
V ČR je 86 dětských oddělení, asi 850 fyzických osob – lékařů, v přípravě na atestaci je asi 208 ! To je
strašně málo pro potřeby ČR ! Závěr bude publikován v Čs. Pediatrii.
Výbor ČPS požaduje, aby požadavky zdravotních pojišťoven, ČLK a MZd ČR na personální a
technické vybavení lůžkových zřízení pro děti a dorost byly kompatibilní, to se jeví zatím jako problém.
Pracovní skupina výboru připravila připomínky k návrhu MZd a poslala Dr. Hřebíkové na MZd. Bude
znovu připomenuta hrozivá situace dětských sester v ČR.
Výbor ČPS bude jednat se sekcí intenzívní medicíny o certifikovaném kursu pro intenzívní péči
v pediatrii. Dr. Vobruba bude pozván na výbor.
3. Očkovací den v Rakousku (Hrstková) – struční informace v Bulletinu ČPS a podrobnější v Čs.
Pediatrii.
4. Kongres ČPS v Olomouci 2010 (Mihál, Solen): Termín 20. – 22. 5. 2010. Konkrétní návrh kongresu
bude připraven na příští výbor. Jednání o programu s OSPDL a SPLDD.
5. Současný stav stanoviska výboru ČPS na vakcinaci proti TBC je na www.cpsjep.cz. Výbor se
seznámil se stanoviskem Pracovní skupiny dětské pneumologie a TBC (referoval prof. Pohunek) a
stanoviskem Národní jednotky dohledu nad TBC (dr. Wallensfels – jiri.wallenfels@fnb.cz). Při
hlasování se 1 člen výboru zdržel hlasování, z ostatních přítomných nikdo nebyl pro pokračování
neselektivního plošného očkování proti TBC u dětí v ČR. Převážil tedy návrh zavést i u nás očkování
selektivní- u rizikových skupin. Janda do příštího výboru ČPS zjistí, jak jsou definovány rizikové
skupiny v těch zemích, kde se již očkuje selektivně.
6. Vzdělávání středního zdravotnického personálu – dětských sester. Bude zjištěna potřeba dětských
sester v ČR. Výbor ČPS navrhuje návrat vzdělávání dětských sester do středoškolského pregraduálního
vzdělávání a zvýšení platů dětských sester v nemocnicích. MZd ČR opakovaně informováno výborem
ČPS o riziku zavírání dětských lůžkových oddělení pro nedostatek dětských sester. Výbor ČPS znovu
připraví dopis (Hrstková, Janda, Biolek, Hoza).
7. Výbor připraví (Gut, Hoza, Pozler) oznámení o cenách ČPS za publikace (článek, monografie).
8. Stav konta ČPS bude příštím výboru (Smrčka).
Zápis: Škvor
kontrola: Janda

