Zápis ze schůze výboru ČPS dne 16. 9. 2010
Přítomni: Janda, Zeman, Hrstková, Mihál, Lebl, Pozler, Slaný, Lád, Biolek, Ryba, Mathonová, Gut, Svojsík,
zástupci Solen- inž. Jana Tajovská. Omluveni: Škvor, Hrdlička, Smrčka. Zápis z minulé schůze – bez
připomínek.
Bilance a hodnocení kongresu v Olomouci 2010: Mihál- 1200 účastníků- lékaři + sestry) + studenti LF cca
1300. Limitace organizace: ve snaze zajistit co nejlepší prostory zvolen zcela nový NH hotel – přes garance se
projevila nezkušenost při pořádání podobných akcí – hotel nemá kapacitu na 1200 účastníků … na základě
reklamací sleva za nedostatky cca 130 000 Kč … firmy si „diktovaly“ požadavky na prostory. Stísněné prostory
vedly k tomu, že do menšího sálu se opakovaně nemohl zájemci vejít, problémy byly i se stravováním a částečně
i s ubytováním ve zcela novém zařízení. V dotazníkové akci byl velmi dobře hodnocen odborný program, ale
samozřejmě se objevila řada kritických připomínek k organizaci akce. Příspěvky zahraničích hostů byly kvalitní
a vyjdou v angličtině v Čsl. pediatrii. Prezentace – Solenu- Tajovská: limitace viz prof. Mihál – velký zájem – na
místě se registrovalo navíc 100 lékařů a 27 sester, i když registrace sester byla ukončena měsíc předem. Po
finanční stránce přinesl olomoucký kongres větší zisk než poslední akce v Jihlavě, což bylo dáno především
vysokou účastí pediatrů z lůžkových oddělení i PLDD. Poděkováno prof. Mihálovi především za odborný
program, který byl hodnocen jako jeden z nejlepších v historii českých pediatrických sjezdů. Svojsík zmiňuje
negativní ohlasy PLDD na podkladě organizačních problémů. Ryba: na základě srovnání posledních 4 sjezdů do
budoucna pravidla pro pořadatele – marketing. Limitace počtu účastníků (?) firmy, atd. Ryba – požadavky na
organizaci dalších akcí– velký sál 600-700 míst, malý sál – 350-400 míst, sál pro sestry 500 míst , odpovídající
plochy pro firmy a posterovou sekci. Zapojení sester a umožnění účasti většímu počtu jistě přínosné.
Pediatrický kongres 2012 Liberec: na příštím výboru v říjnu již musí být známy detaily sjezdu 2012 v Liberci
(Škvor). Slaný byl pověřen provést „rekognoskaci“ ve Zlíně s výhledem na Pediatrický kongres 2014- termín
příští výbor ČPS v říjnu 2010. Ověření kapacit, úvaha o ústních organizátorech. Zeman – nutnost spojit místo
pořádání kongresu s osobností organizátora = prezidenta kongresu. In spe: Lebl – zkušenosti s organizací
endokrinologického kongresu – možnost provedení výběrového řízení na dlouhodobý kontrakt na organizaci
kongresu. Pozler – založit dokumentaci sjezdů pro budoucí organizátory. Aktuální úkol pro všechny členy
výboru: posílat Pozlerovi požadavky na organizaci pediatrických kongresů (požadavky na org. agenturu…
předpokládaný zisk …zaměření kongresu). Pozler a Smrčka navrhnou pravidla rozdělení části zisku na akcích
s logem ČPS.
Další postgraduální akce v režii ČPS: Janda- zkušenosti z Rakouska, BRD – akce typu seminářů s jasně
vymezeným odborným programem v atraktivních destinacích, které přitáhnout zájemce (výživa, očkování,
farmakoterapie, hraniční obory s cílenou informací pro nemocniční i praktické pediatry). Vytipovat místa konání
– např. Český Krumlov Hotel Růže. Spojit odborný program se společenským.
4. Postgraduální vzdělávání: Houšková omluvena: poslala
zprávu. IPVZ se zatím neruší, aspirace LF na organizaci postgraduálního vzdělávání budou zřejmě limitovány
nedostatkem finančních prostředků. Mihál sděluje, že navíc finanční otázky nejsou vůbec vyřešeny – není
podepsána smlouva mezi LF a MZd. Je potřeba vyřešit náplň certifikovaných kurzů – logbooky. Sekretář Pozler
osloví Pracovní skupiny v rámci ČPS, aby se zjistil stav logbooků pro certifikované kurzy. Zeman – základní
obory zůstávají LF – od 1. 10. se zájemci mají hlásit na LF (dle svého výběru, není vázáno na region, kde lékař
po promoci nastoupil). LF ale musí mít akreditaci – podle jednání s prof. Škrhou bude zkušební komise
ministerská, tzv. „ létající“, nikoliv vázaná na fakulty. Zatím je stav charakterizován spíše chaosem, vzdělávací
program (alespoň v rámci pediatrie) je dobrý – ale organizačně není vzdělávání zajištěno. Časopis Čsl.
Pediatrie: Pozler- předal zprávu, Janda + ostatní - široká diskuze. Zájem vydavatelství Mladá fronta o vydávání
časopisu – akceptovali by šéfredaktora – výhody: marketing, inzerce, ze strany ČLS nejsou překážky. Další
fakta: časopis zatím netrápí finanční situace, ale nízký počet předplatitelů, klesající tendence, cca 8% ročně, SR
– až 12% ročně. Náklad při tisku 1200 exemplářů je cca 40 Kč/ jedno číslo. Pozler: Je málo příspěvků !!
Průměrná, až špatná úroveň- stoupá počet vrácených prací (20% ). Placením lze zvýšit počet postgraduálních
článků, ale ne počet originálních prací – souvisí s kvalitou lůžkové péče – je nedostatek klinických studií. Pozler
pošle statistiku o počtech příspěvků z jednotlivých klinik. Pošle tak členům výboru rozbor, o kolik by se zvýšil
členský příspěvek, pokud by zahrnoval předplatné časopisu.. Návrhy: snížit event. počet čísel 6-8 (+
Supplementa ). Vyřešit společnou platbu za časopis a příspěvek ČPS – do příštího výboru – zvýšená platba
povede k úbytku členů – co za zvýšení nabídnout? Mihál: nesnižovat počet výtisků, vadilo by při pokusu dostat
časopis na medline (Mihál nabízí kontakty na konkrétní osoby, které by mohly pomoci). Diskuze o vydavateli,
odložen podpis smlouvy, po výboru dohoda mezi předsedou a hlav, redaktorem časopisu- schůzka s představiteli
MF a vyjasnění nabídek z jejich strany, současně pozvání představitelů vedení MF a manažerů marketingu na
příští výbor v říjnu. Návrh na výběrové řízení na vydavatele (Lebl) přichází opožděně, v minulých letech
konečně nikdo z vydavatelů časopisů v ČR nejevil o vydávání Čsl. pediatrie velký zájem.
Stanoviska ČPS: Plavání kojenců – Janda doplní stanovisko Mihála a bude uveřejněno na webových
stránkách. Nošení dětí v šátku – praktická demonstrace Tajovská Solen – spokojená matka. Ryba do příští schůze

připraví vyjádření – je potřeba ještě získat stanovisko ortopedů, rehabilitačních pracovníků a psychologů.
Předoperační vyjádření před AT a TE – publikováno v Bulletinu – bude na webových stránkách.
Hormonální antikoncepce (HAK) u dorostenek – 21. září 2010 – schůzka v Lékařském domě – Janda,
Hadačová, přizván prof. Hořejší a někdo za PLDD. Setkání koordinuje za gynekology MUDR. Pavel Čepický,
CSc. Stanovisko ČPS: pediatři se starají o jedince do 19 let, nejsme vůbec proti HAK, ale musí se domluvit
s gynekology pravidla jak při preskripci postupovat, abychom se vyvarovali riziku trombóz a tromboembolií.
Pediatři jsou si samozřejmě vědomi, co znamená neplánovaná gravidita u skupiny 15- 18 letých dorostenek. Viz
také zpráva o setkání níže. Baby boxy (dále BB)– závěry ministerské schůzky – těžko bude možné zrušit již
fungující BB, ale nezřizovat nové BB, pokud možno zrušit ty, které nemají vazbu na zdravotnická zařízení.
Stejnou pozornost, kterou věnují masmedia BB je třeba přesunout na vysvětlování instituce „utajeného porodu“
T. č je v ČR asi 32 BB – za poslední léta do nich vloženo pouze 37 dětí, do většiny z nich se za rok neuloží ani
jedno dítě, řada odložených dětí se vrátila matkám. Na ministerské schůzce zmíněny i poměrně vysoké náklady
na udržování BB. MUDr. F. Schneiberg byl pověřen vypracováním stanoviska k BB za společnost sociálních
pediatrů, připojí se pak s připomínkami ČPS i OSPDL a Sdružení PLDD. Varianta pro masmedia a webové
stránky pro rodiče. Biolek – BB je zdrav. prostředek – v současné době neodpovídá legislativě. Zeman – BB
nesmí být bez vazby na zdravotnické zařízení! Lebl navrhuje oslovit pediatra v Poslanecké sněmovně (MUDr.
Martin Gregora ze Strakonic). Mihál-Hoza – jaký je další osud dětí z BB – základem je utajení, proto informace
prakticky nejsou. Pohled „ medicínských laiků“ BB jsou výborné. Na druhé straně – nikde instalace BB nesnížil
počet usmrcených novorozenců. Alternativa – utajený porod – je potřeba zvýšit informovanost – pozor!! - není
pro cizinky - je jen pro české státní příslušnice!! Slaný – pověřen novelizací svého stanoviska k BB a kontaktem
s Dr. Schneibergem termín = do příštího výboru. Stanovisko ČPS je k BB negativní, podobně jako je tomu
v SRN a Rakousku (Janda prezentoval stanoviska prezidentů prof. Klause Schmidta (Linz) a Freda Zeppa
(Mainz).
19. Annual Meeting of the European Society of Pediatric Clinical Research.
Reference o poslední akci v Bratislavě (Hrstková, Janda), velmi dobrá účast i úroveň, ocenění našich pediatrů za
odborné prezentace. Příští výroční konference se bude konat v Brně – ESPCR 2011- Brno, 23. - 25. června
2011 – lokální organizace Hrstková a Štěrba, při finančních problémech je ČPS připravena pomoci. Očekává se
cca 100 účastníků, převážně zahraničních – ubytování v „doškolováku sester“ – slavnostní večer s koncertem na
opatství – projednáno s opatem Martincem – využití (včetně přednášky J. G. Mendelovi, který na opatství
působil. Janda sděluje, že zemřel prof. Zimmerhackl (Innsbruck), který byl opakovaně obětavým a aktivním
organizátorem těchto akcí v rakouském Innsbrucku, kterých se účastnila za příznivých podmínek. V Brně
„Zimmerhackl Memorial Lemure“.
Gratulace zahraničním pediatrům- Janda gratuloval kolegům k významnému životnímu jubileu (Prof.
Miroslav Šašinka,Bratislava- 75 let, Prof. Andreas Fanconi, Zürich- 80 let, Prof. Johannes Pechstein- všichni
čestní členové ČPS. Žádosti o podporu: nové nejsou – dotáhnout již dříve projednané (Kolský, Janda,
Bosáková)- organizační problémy Různé: Ryba – předal členům výboru DVD Učíme rodiče křísit – výbor
podporuje. Wiedermann, Biolek – představí na jednání pracovní skupiny Intenzívní péče na Loužku. Hoza –
problémy s distribucí Vigantol sdělil, že se účinná látka mění při styku s gumovou částí kapátka a vzniká toxická
příměs. Stažení přípravku s kapátkem – SUKL zajistí 150 000 balení bez kapátka. Cabrnochová informována.
Probíhají nové kalkulace u tekutých léčiv – stávající přepočítávání na tbl. by vedlo k navýšená příplatků –
prozatím pozastaveno – nové kalkulace a pokud bude úhrada neúnosná – bude nové jednání. Mathonová+Biolek
– při DRG není úhrada hospitalizace matek! Zpráva na příštím výboru, není zřejmě jednotná interpretace na
všech místech v ČR.
Biolek – úhrada imunopreparátů – Imunoglobuliny není již možné vykazovat jako ZULP
– velké náklady! Za indikace zatím odpovídají imunologové ! Je třeba stanovit pediatrické indikace – substituce,
Kawasaki, ITP - do týdne zaslat Hozovi údaje o aplikacích IG. Žádost firmy o posouzení lízátek s 10
vitamíny!!! Předáno k posouzení (Dr. Frühauf). Kontakt s novým ministrem zdravotnictví ? Zapsal: Jaroslav
Wiedermann, kontroloval a doplnil Janda

