Zápis schůze výboru ČPS dne 18. 6. 2009
Přítomni: Janda, Biolek, Gut, Hrdlička, Hrstková, Lád, Lebl, Mathonová, Ryba, Slaný, Smrčka, Souček,
Škvor, Wiedermann, Zeman. Omluveni: Pozler, Svojsík. Hosté: Mgr. Marounková (FN Brno), prof. Plavka
(Neonatologická společnost ČLS JEP), prim. Frühauf (Komise pro celiakii MZd ČR), doc. Kabelka (dětská
ORL).
Zpráva o doplnění standardů personální a technické vybavenosti dětských lůžkových oddělení pro Dr.
Hřebíkovou na MZd ČR (Gut, Janda). Technické vybavení schváleno hlasováním výboru ČPS. Bude nutné dále
jednat o personální vybavenosti. V diskusi zdůrazněna nutnost spolupráce s neonatologickou společností,
připomenuta významnost „ pediatra s erudicí v neonatologii „ pro některá pracoviště, kde není perinatologické
centrum a význam CME vzdělávání.
Popromoční pediatrické curriculum (Zeman). Společný stejný kmen 2 roky, pak 3 roky volnější struktura dle
budoucího zaměření. Program schválen hlasováním výboru ČPS. Prof. Plavka souhlasí s návrhem.
Dětská endokrinologie a diabetologie (Lebl). Dnes u dospělých vznikl obor endokrinologie a diabetologie, to
v pediatrii chybí. Je třeba vytvořit certifikovaný kurs dětské endokrinologie a diabetologie (podobný jako
certifikovaný kurs v dalších již akreditovaných subspecializacích. V diskuzi připomenuta také potřeba
certifikovaného kursu v intenzívní medicíně dětí a dorostu. V příštím Bulletinu informace o finální verzi
curricula pro naše pediatry v přípravě k atestacím, pokud bude na rezortu spolu s dalšími obory
curriculum schváleno.
Vzdělávání středního zdravotnického personálu (dětských sester). Výbor byl seznámen se situací (Mgr.
Marounková - FN Brno). Ve vzdělávání dnes dětské sestry v nevýhodě, po absolvování studia všeobecná sestra
následuje buď bakalářské studium na fakultách nebo studium na vyšších odborných školách. Na to pak
specializované vzdělávání dětské sestry. Na dnešních zdravotních školách existuje dnes pouze studium
zdravotnický asistent (tj. prakticky nižší zdravotnický pracovník ). Dnes by mělo být cílem změn zkrácení doby
přípravy specializovaného vzdělávání dětské sestry. V diskusi opakovaně zazněly zprávy o nedostatku
dětských sester v praxi v celé ČR, nikde jich není dostatek a asi v 50 % zařízení je nedostatek kri tický! Bylo
upozorněno na to, že zatím navrhovaná opatření ze strany vzdělávací soustavy situaci nevyřeší. Je třeba
umožnit co nejdříve absolventkám nástup na oddělení do praxe s možností studovat co nejblíže svému
budoucímu působení. Ukázalo se totiž, že čím vyšší stupeň vzdělání ( Mgr. Bc.), tím menší počet je těch, které
skutečně k lůžkům v nemocnicích nastupují (s tituly Mgr. Bc. nastupuje k lůžkům cca 5% absolventek! Výbor
ČPS nesouhlasí s tím, aby dětské sestry pečovaly jen o děti do 3 let věku. Podle WHO by děti měly mít právo,
aby je ošetřoval nejen pediatr, ale i dětská sestra. Toto je ovšem dlouhodobá perspektiva a tvrdá realita musí
připustit, že na dětských odděleních budou dnes sloužit sestry, kter
'e9 budou mít jen základní nadstavbovou přípravu v ošetřování dětí, jinak by se řada lůžkových dětských
oddělení musela při nedostatku kvalifikovaných dětských sester zavřít. Janda zašle jménem ČPS dopis
ministryni i na rezort školství. Informace u sousedů (prezident rakouské pediatrické společnosti prof. Dr.
Schmitt, Linz) ukazuje, že v Rakousku se zatím drží starého systému analogického našim původním
zdravotnickým školám! Mají stejně jako my pocit, že úroveň vzdělání dětských sester je třeba zvýšit, ale cesta
zřejmě nepovede přes dlouhé kvalifikační studium, vůbec už ne přes studium magisterské. To by měly
zájemkyně/zájemci absolvovat zřejmě formou nadstavbového dálkového studia (místa řídících pracovníků v v
oblasti dětské péče).
Screening celiakie (na výbor byl pozván prim. Frühauf –vedoucí pracovní skupiny dětské gastroenterologie,
hepatologie a výživy při ČPS. Referuje o problematice screeningu celiakie na úrovni Komise pro celiakii při
MZd ČR- realizaci screeningu nic nebrání, podrobná informace se objeví v příštím Bulletinu a v Čsl.pediatrii.
Očkování proti rotavirům: Pracovní skupina pro dětskou gastroenterologii a výživu požádána, aby vypracovala
seznam rizikových dětí, u kterých by se mělo proti rotavirům očkovat již nyní.
Výbor ČPS bude jednat s výborem Pracovní skupiny dětské pulmologie, je samozřejmě zájmem společnosti,
aby tito kolegové pokračovali ve svých aktivitách v rámci ČPS a nezakládali samostatnou odbornou společnost.
Budou osloveni současný vedoucí skupiny Prof. Kopřiva (DK FN Olomouc) a předchozí vedoucí Prof. Pohunek.
Ceny ČPS za publikace. Kriteria budou současně publikována v příštím čísle Čsl.pediatrie a v tomto Bulletinu.
Přihlášky do soutěže posoudí Pozler, Gut, Lebl, Doležel. Návrh vytvořit statut ceny za významný přínos
v oblasti pediatrie, shoda v tom smyslu, že by to byla Brdlíkova cena. Náplň ceny bude specifikována, mohla by
být udělována na kongresech ČPS.
Screening sluchu. Doc. Kabelka byl pozván a referoval na výboru, požádal ČPS o podporu celoplošného
postnatálního screeningu sluchu u novorozenců v ČR (OAE nebo BERA) na novorozeneckých pracovištích.
Výbor ČPS tento návrh podporuje. Biolek bude informovat o sdělení doc. Kabelky výbor neonatologické
společnosti a požádá o vyjádření neonatologů.
Zůstává úkol získat další sponzory na webové stránky ČPS (Hrstková, Mathonová).
Janda pozve na výbor ČPS reprezentanty oboru k diskuzi o personálním zajištění pedopsychiatrie v ČR.
V dnešní době je tato péče zajišťována nedostatečně s dlouhými čekacími lhůtami na vyšetření.
Na webové stránce společnosti bude již během léta oddíl týkající se kongresu v Olomouci. Zapsali: Škvor,

Smrčka, kontroloval: Janda

