Zápis výboru ČPS ze dne 19.2.2009
Přítomni: Janda, Biolek, Gut, Houšťková, Hrstková, Lád, Lebl, Mathonová, Mihál, Ryba, Slaný, Smrčka,
Souček, Svojsík, Škvor, Wiedermann, Zeman. Omluveni Hrdlička a Pozler. Host: Cabrnochová ( OSPDL )
Program:
1. Postgraduální curriculum. Dnes platí 3letý společný kmen vzdělávání pro dětské lékařství ( DL ) a
praktické lékařství pro děti a dorost ( PLDD ). Výbor ČPS prosazuje trvání vzdělávání DL celkem 5
let. V Evropě je PLDD jen jako následný obor po klasickém DL, tj. není PLDD základní lékařský obor
a podobně na tom je i neonatologie. Cílem je ( Zeman ) vychovat do roku 2020 celkem asi 750 pediatrů
( 150 DL a 600 PLDD )! Cílem je vychovat v zájmu zdraví dětí a dorostu pediatry v ČR kvalitní!
K tomu směřuje stejný společný základ pro DL i PLDD po co nejdelší dobu přípravy, jehož základem je
minimálně 3letý pobyt na akreditovaném lůžkovém pediatrickém pracovišti. V úvahu je třeba vzít více
hledisek – získaní teoretických a praktických znalostí, možnost přecházení mezi DL a PLDD, možnost
získání zaměstnání v zahraničí, dosažení základní odborné právní způsobilosti a odpovědnosti v oboru
brzy, možnost specializace do neonatologie, DL, PLDD, nástavbových specializací atd.. V ideálním
případě by byla společná jedna atestace pro DL i PLDD. Cílem ČPS v užším slova smyslu je výchova
DL, ne PLDD. Pokud nedojde v dalších jednáních k dohodě s představiteli PLDD, vytvoří ČPS ve
spolupráci s neonatologií vlastní postgraduální vzdělávací program. Další jednání pokračovala na
zasedání akreditační komise odpoledne.
2. Současný stav lůžkové péče v ČR – připraví Gut po získání údajů na příští výbor.
3. Janda informoval výbor o jednání s Českou stomatologickou komorou. Bude na PLDD, do jaké míry
zajistí suplementaci fluorem.
4. O vytvoření střechové organizace sdružující subjekty v péči o dítě v ČR je zájem ( Janda ) – analogie
DAKJ – Dtsch. Akademie far Kinder und Jugendmedizin. Budou pokračovat jednání s představiteli
dětské chirurgie, neonatologie, PLDD, sociální pediatrie, dorostového lékařství … - závěry na příštím
výboru.
5. Plošná BCG vakcinace v ČR ( Janda, Gut, členové výboru ). Informace také v Čs. Pediatrii č. 2 2009
a v minulých zprávách z výboru ČPS. Důvody vedoucí ke zrušení plošného očkování proti tbc u dětí
v ČR jsou: A. Asi 10% očkovaných dětí má komplikace očkování včetně závažných. B. V sousedních
zemích ( včetně těch s více cizinci než má ČR ), kde bylo již toto očkování zrušeno, není významný
vzestup tbc u dětí. V ČR se tbc u dětí vyskytuje převážně u určitých sociálních skupin obyvatel v počtu
přibližně do 10 případů za rok. C. U dětí s komplikacemi očkování proti tbc je vzhledem k odkladu
dalších očkování zvýšené riziko závažných infekcí. Souhrnem lze konstatovat nepřiměřeně velké riziko
vedlejších účinků plošného očkování v porovnání s poměrně malým efektem na výskyt tbc u dětí.
Rozhodnutí o zrušení očkování musí být učiněno na základě epidemiologických dat a ne na
kasuistikách. Výbor ČPS si je vědom, že by bylo vhodné souhlasné stanovisko ke zrušení plošného
očkování proti tbc s Pracovní skupinou pro dětskou pneumologii a tbc při ČPS. Tato pracovní skupina
je však zatím proti rušení tohoto očkování. Výbor ČPS povede v tomto další jednání a požádá také o
písemné stanovisko pracovní skupiny. Výborem ČPS je připravená zpráva pro media ( základní deníky
a ČT1 ) s vysvětlením potřeby zrušení plošného očkování dětí proti tbc v ČR. Podání zprávy mediím je
zatím pozastaveno.
6. www.cpsjep.cz ( Hrstková ) Na stránky bude dána historie ČPS, zprávy nejen o proběhlých, ale i o
připravovaných akcích včetně akcí lokálních a akcích menšího rozsahu. Budou obnovena data o
jednotlivých pediatrických pracovištích. Vyzýváme členy ČPS, aby stránky četli, připomínkovali je,
pomáhali zlepšovat a také na nich publikovali. Je také na čtenářích, jakou stránky budou mít úroveň.
Prosíme k pomoci získat sponzora stránek.
7. Etická komise ( Slaný ). Významnější zahájení aktivity bylo na kongresu ČPS v Jihlavě. Úkolem do
budoucna je spolupráce s dalšími společnostmi pečujícími o dítě, zejména s neonatology.
8. Stanoviska ČPS ( Mihál, Lebl ). Budou vypracována stanoviska k aktuálním otázkám ( viz např. dříve
k chodítkům ) - k plavání kojenců a k saunování dětí.
9. Lázeňské léčebny pro děti v ČR. V poslední době výrazně klesá zájem dětí ( rodičů ) o lázeňské
pobyty. Výbor ČPS požádá jednotlivé pracovní skupiny při ČPS o vyjádření k přínosu pobytů.
10. Logo ČPS na „ Calibrum junior „ firmy Zentiva. Výbor se seznámí s příbalovým letákem přípravku.
11. Výbor žádá o zaslání údajů Dr. Viktorínové do SÚKL v Praze nebo výboru ČPS, jaké léky jsou
v dětském lékařství podávány „off label„
12. 9. kongres ČPS se bude konat 20. – 22.5. 2010 v Olomouci. Organizací kongresu byla bez výběrového
řízení pověřena agentura Solen.
13. Příští jednání výboru ČPS se bude věnovat znovu postgraduálnímu vzdělávání, personálnímu a
technickému vybavení pediatrických pracovišť (k aktuálně proběhlým jednáním zatím ČPS nebyla
přizvána!) a příštímu kongresu ČPS.
Zapsal:
Škvor
Kontroloval: Janda

