Zápis jednání výboru ČPS 18. 4. 2013.
Přítomni: Pozler, Biolek, gut, Hladík, Houšťková, Hrdlička, Hrstková, Hulleová, Janda, Mathonová, Ryba, Slaný, Smrčka, Souček, Svojsík, Škvor, Zeman.
Host: Doc. Hoza (IGA MZd, VR ČLK)
I.
Výbor ČPS schválil/souhlasil:
a. zápis březnové schůze
b. návrh na podporu vzdělávání členů ČPS na odborných konferencích a odborných akcích v ČR i v zahraničí. Bude k dispozici na www
c. příspěvek 5000,- Kč MUDr. Aleksijevic DK FN Olomouc na úhradu ubytování a cestovného studijního pobytu v Izraeli na ESPE Science School
d. témata pro jednání se zástupci PLDD 30. 4. 2013 v Praze (jednání za ČPS se účastní
Pozler, Gut, Škvor, Zeman): 1. Společné curriculum. 2. Česká pediatrická asociace
sdružující odborné společnosti pečující o děti a dorost. 3. Společné pracovní skupiny/
poradní sbory vytvářené pro konkrétní problémy. 4. Společná kontrola kvality péče.
e. návrh aktualizace vzdělávacího programu (hlasování 7 pro: 6 proti), který byl schválen
výborem ČPS v březnu 2013
f. s konstatováním, že změny v LSPP pro děti a dorost v souvislosti s uvažovanými
změnami zákonů v souvislosti s novelizací zákona o zdravotních službách č. 372/2011
povedou k rozpadu LSPP a přesunu LSPP na lůžková oddělení. Výbor ČPS si je vědom, že v jednotlivých regionech je situace odlišná. Odborná společnosti musí chránit
děti ale i dětské lékaře nemocnic. Výbor ČPS připomínkoval v řádném termínu novelizaci tohoto zákona, ve smyslu ponechat povinnost: krajským úřadům zajišťovat dětskou LSPP minimálně v hodinách 17,00–22,00 ve všedních dnech a 9,00–22,00 o sobotách, nedělích a svátcích a povinnost PLDD podílet se na zajištění LSPP
g. přihlášky nových členů ČPS: MUDr. Kateřina Kasnerová, MUDr. Mária VéghováVelgáňová, MUDr. Kristýna Hasen“ohrlová, PhDr. Jana Severová, CSc., MUDr.
Schramlová Miroslava, MUDr. Peremská Marcela, MUDr. Rárová Markéta.
h. podporu ČPS JEP SPDL zrušení automatického odregistrování 19 letých u PLDD ze
strany ZP a umožní tak registraci i starších adolescentů a mladistvých do doby registrace nové či do doby ukončení přípravy na budoucí povolání.
i. s navázáním kontaktu s NRC s cílem získat data o počtu hospitalizací a dalších parametrů za jednotlivá dětská oddělení
II.
Výbor ČPS projednal:
a. proplácení hospitalizací osob nad 19 let věku na dětských lůžkových odděleních
zdrav. pojišťovnami, pokud se jedná o jedince mentálně nebo tělesně retardované
apod. (bude jednáno s MZ a VZP)
b. proplácení péče o devatenáctileté a starší děti do doby ukončení registrace u PLDD
III.
Výbor ČPS byl informován:
a. o stavu financí ČPS k 31. 12. 2013
b. o komplikované databázi členů ČPS, která stěžuje operativní komunikaci se členy
ČPS. Zlepšení výbor očekává od dodatku k asociační dohodě s Guarant International
c. o zápisu VR ČLK
d. o situaci v oblasti školní zdravotní služby
e. o dopise JUDr. Jandy k aktualizaci vzdělávacích programů. MZd. plánuje revize vzdělávacích programů až po tzv. velké novele zákona č. 95/2004Sb, která se předpokládá
v roce 2014

f. o možnosti žádat o rezidenční místa na specializační kmen – www.mzcr.cz .
g. o „paragrafu 47“: změny týkající se hospitalizace dětí a dospívajících. Členové VR
ČLK s návrhem ČPS jednomyslně souhlasí. Je třeba, aby členové výboru ČPS získali
pro změny v paragrafu 47 poslance v místě svého působení
h. o statistických datech ÚZIS v oblasti pediatrie
i. předseda oborové komise IGA 05 pro pediatrii a genetiku doc. Hoza informoval výbor
ČPS o tom, že výhledové priority výzkumu na příští roky opomíjí důležitou skupinu
populace, tj. děti a dorost. Výbor ČPS odmítá priority tak, jak je staví IGA MZd, tj.
bez priority zdraví dětí a dorostu.
j. o problémech se zajištěním provozu stanic lůžkových oddělení (včetně JIRP)
v některých oblastech ČR při tabulkově ( zdrav. pojišťovny) minimálním počtu personálu. Minimální počty personálu od zdrav. pojišťoven považuje management nemocnic často jako maximální.
k. o podhodnocených diagnózách v systému DRG v pediatrii
l. o úmyslu přeložit monografii diferenciální diagnostika v pediatrii z německého jazyka
m. o opakovaných problémech s vydáním Zdravotního a očkovacího průkazu (ZOP).
ZOP bude bez edukační části a to považuje výbor ČPS za krok zpět. Finance na dotisk
ZOP pro rok 2013 poskytne VZP
IV.
Výbor ČPS uložil:
a. prim. Smrčkovi zajistit právní konzultaci k návrhu na podporu vzdělávání členů ČPS
(viz bod I. b.)
b. členům výboru ČPS zjistit, které odborné akce by mohly kolidovat s uvažovaným termínem konání celostátního pediatrického sjezdu v roce 2014 ve Zlíně.
c. doc. Pozlerovi odeslat akreditační komisi DL MZd. návrh aktualizace vzdělávacího
programu (viz bod I/e)
d. prof. Jandovi doplnit statistická data UZIS o informace o věkové skupině 15–18 let
(viz bod III/h.)
e. doc. Pozlerovi pozvat na jednání výboru zástupce ČPS v NIKO
f. doc. Pozlerovi poslat dopis VR IGA MZd (viz III/i.)
g. členům výboru podle možností kontaktovat poslance ve svém regionu ohledně zákona
47 (bod III/g)
h. doc. MUDr. Houšťkové a prim. Rybovi koordinací vytvoření stanoviska ČPS k „ Co –
sleepingu“
i. doc. Pozlerovi a pracovní skupině DGEHV zajistit stanovisko ČPS k zavádění příkrmů v kojeneckém věku
V.
Výbor ČPS nesouhlasil:
a. s prioritami IGA MZd, které nezahrnují problematiku zdraví dětí a dorostu ( viz III/i.)
VI.
Výbor ČPS děkuje:
a. prof. Jandovi za aktivitu, kterou věnuje každoročně vydání ZOP
b. prof. Jandovi a prim. Miláčkovi za získání a prezentaci dat UZIS

Zapsal: Škvor

Kontroloval a doplnil: Pozler

