Zápis ze schůze výboru České pediatrické společnosti ze dne 15. dubna 2010
Přítomni: Janda, Gut, Hrstková, Klíma, Lád, Mathonová, Mihál, Pozler, Ryba, Souček, Svojsík, Škvor,
Wiedermann, Zeman.
Hosté: Doc. Houšťková (IPVZ), Doc. Hoza (ČLK), Solen (organizace kongresu ČPS v Olomouci).
Program:
1. Schválen zápis jednání výboru, bude uvedeno na webu.
2. Vzdělávání (Houšťková). Byli jmenováni noví členové akreditačních komisí při MZd ČR na dalších
5 let. Předsedkyní zůstává i nadále doc. Houšková, prof. Mihál je místopředseda, akreditovaná
pracoviště budou na www.cpsjep-cz a v časopise Čsl. pediatrie. V roce 2010 bude k dispozici 38
rezidenčních míst, stále je pro ně slabá finanční podpora.
3. Kongres ČPS v Olomouci. Výbor vyslechl informaci o aktuálním stavu příprav (zástupce agentury
Solen, Mihál). Druhý den kongresu předání cen Brdlíkova a cena ČPS za publikace (Doc. Alois
Kopecký a MUDr.Filip Fencl). Budou předána čestná členství ČPS merit. prim. Dr. Václav Miláček a
Prof. MUDr. Ludmila Podracká). Ubytování vyznamenaných bude hrazeno, všichni pediatři jsou na
kongres srdečně zváni.
4. Stanovisko ke screeningu sluchu. Stanovisko je již hotové, podepsali za příslušné odborné společnosti
Janda, Cabrnochová, Neugebauer, Kabíček. Stanovisko má sloužit především jako podpora k registraci
výkonu a finanční kalkulaci. Neonatologové chystají vlastní stanovisko.
5. Stanovisko k „ létání miminek“ (Janda). Stanovisko pro laiky je již na www.cpsjep.cz a rozšířené
stanovisko pro odborníky již vyvěšeno i na webu MZd. Výbor seznámen s požadavkem advokáta Mgr.
Kolářové- Sudíkové stáhnout naše stanovisko z www.cpsjep.cz. . Dne 12. 4. návštěva Policejní
akademie ČR (Janda, Cabrnochová) a jednání s biomechanikem prof. Strausem. Pokusy s loutkou dítěte
ukazují značné přetížení při tzv. létání miminek, které se blíží zátěži při „shaken baby syndromu“. Další
pokusy zatím probíhají v rámci Policejní akademie ČR.
6. Stanovisko k jeslím. Je hotovo, nakonec konsensus všech společností. Bude vyvěšeno na
www.cpsjep.cz i webu MZd a současně předáno masmediím, jako stanovisko vyjde i v Čsl. pediatrii. .
7. Stanovisko k plavání a potápění kojenců (Mihál, Janda). Článek publikovaný v Lékařských listech
(LL) bude se svolením redakce LL v upravené formě publikován v Čsl. pediatrii a ve formě pro laiky
předán i masmediím.
8. Předoperační vyšetření v pediatrii. Takové doporučení již existuje, lze je převzít ze Sekce intenzívní
medicíny při ČPS. Požádáme, aby toto stanovisko bylo publikováno i v Čsl.pediatrii a VOX pediatriae.
9. BCG- vakcinace. Evergreen jednání ČPS, jednoznačné stanovisko výboru ČPS je na www.cpsjep.cz.
V současnosti nestandardní akce pneumologů – zvaní dorostenců na BCG revakcinaci bez vědomí
PLDD. Společné stanovisko k této akci- článek v Medical Tribune a i informace laiků v masmediích
(sdělení ČPS, OSPDL, vakcinologické společnosti)
10. Hormonální antikoncepce a tromboembolické komplikace. V dubnu konference dětských
gynekologů (účast Hadačová, Janda, Kvasnička (hematolog). Probíhá dotazníková akce, dotazník je
vyvěšen na www.cpsjep.cz. Bude připraveno doporučení pro pediatry a gynekology (Hadačová, Blatný,
Kvasnička, Janda). Články mna toto téma v příštím čísle čsl. Pediatrie s Editorial za výbor ČPS.
11. Doporučený postup sondování kojenců. V 1/ 2010 vyšel skoro doporučený postup od Mgr.
Fendrychové z Brna pro sestry stran sondování kojenců a novorozenců. Tento postup není zcela ve
shodě s běžnou praxí – např. trvá na vyšetřování pH aspirátu při každém sondování. Výbor ČPS pověřil
Pracovní skupinu dětské gastroenterologie (Frühauf, Pozler) vypracovat stanovisko k sondování
kojenců a novorozenců.
12. Měření teploty a tlaku u dětí a teploměry a tonometry. Připravena prezentace – ing. Vojtíšek,
Metrologický ústav. Budou organizovány po ČR semináře pro sestry i lékaře (agentura BOS, Škvor).
13. Informace o pediatrii v ČR v angličtině pro www.cpsjep.cz – znovu vyzváni členové výboru a i další
pediatři k novelizaci powerpointové prezentace v hlavním menu www.cpsjep.cz
14. Čsl. pediatrie (Pozler . Výbor vyslechl informaci o současném stavu a financování, diskutovány
možné změny, jednání probíhá.
15. Vodící psi pro slepce i pro děti- výbor ČPS podporuje tuto aktivitu
16. Kongres o skolióze 11. 6.2010 bude v Brně, ČPS zastoupí Hrstková. Z Brna vzešla aktivita pro
založení Odborné společnosti pro skoliózu při ČLS JEP. Vyjádří se k tomu i Pracovní skupina dětské
revmatologie ČPS.
17. Společnost dětské gynekologie při ČLS JEP- návrh na ustanovení nové společnosti v rámci ČLSJEP,
výbor ČPS tuto iniciativu podporuje.
18. Stanovisko ČPS k povinnosti očkování dětí v ČR. Aktivity různých občanských sdružení a skupin
odmítačů očkování, snaha o dobrovolnost. Vyjádření k problému žádá Rada vlády ČR pro lidská práva,
výbor pro práva dětí. Naše vyjádření nutno koordinovat s vakcinology a PLDD.

19. Podpora aktivní účasti členů ČPS na kongresech. Dr. Pavla Pokorná – schváleno proplacení
doložených výdajů do 4.000 Kč a dodání článku o farmakoterapii novorozence.
20. Biologické látky anti TNF–1. Hoza informoval o jednání se SÚKL. Přípravek Orencia by měl být
indikován pro JIA i u dětí se zajištěním úhrady této léčby. 2. Anti- TNF přípravky nejsou zaměnitelné
navzájem, je třeba, aby každý přípravek měl svůj řádek v seznamu léků z hlediska úhrady zdravotními
pojišťovnami. Výbor ČPS podporuje uvedené v bodech 1 a 2.
21. Imunoglobuliny k domácí podkožní aplikaci. Výbor seznámen s připomínkami imunologů, změněná
praxe vykazování úhrad nemá logiku, proto výboru podporuje návrat k původní praxi- vystavení Rp.
rodině a aplikace doma bez nutnosti návštěvy ambulantního zařízení. Dopis na SÚKL ve spolupráci
s imunology odeslán.
22. Výrazné rozdíly ve výskytu vrozených vývojových vad - Mihál na to upozorňuje výbor ČPS, bude
požádán o informaci MUDr. Antonín Šípek, zajišťující registr VVV
Zapsal: Škvor, kontroloval a doplnil:
Janda

