
Když jsme varovali před nesystematickým zrušením oboru PLDD a 

upozorňovali jsme na možná negativa, nebyli jsme bráni v potaz. Naopak jsme 

byli znevěrohodnováni, obviňováni z nejrůznějších manipulací, byla nám 

dávána za vzor v primární péči o děti a dorost v tomto směru nedokonalá 

Evropa. Jak to tedy vypadá po zrušení oboru? Akreditační komise pro nový 

obor pediatrie se sešla v loňském srpnu a nyní v polovině dubna. Dohoda na 

společném vzdělávání je velmi svízelná, ne-li nemožná. V současnosti je 

odpřipomínkovaný a měl by být schválený pediatrický kmen, kde ve 30 

měsících by měl být pobyt na akreditovaném pracovišti PLDD 3 měsíce. Jak 

bude vypadat specializační část, tedy zbývajícíh 24 měsíců, dosud nevíme. Z 

toho plyne nejistota pro mladé kolegy, kteří se sice do oboru pediatrie hlásit 

mohou, ale co s nimi bude dál, nevědí. Tak se budou hlásit jinam - jedno riziko. 

Pokud budou chtít přeci jen dělat pediatra, pak mají možnost pravděpodobně jen 

tehdy, pokud budou chtít zůstat v nemocnici. Pro primární péči, tak jak se to 

nyní jeví, je primáři DO budou chtít vzdělávat zřídkakdy - druhé riziko. A do 

třetice - je velkou otázkou, zda se podaří naplnit 80 rezidenčních míst pro 

pediatrii, když PLDD o rezidenta žádat nemohou. Potřebnost PPP nebude ve 

společném oboru reflektována.Je tady na místě se zeptat všech, kteří pro zrušení 

oboru PLDD horovali. Jak tato situace zlepšuje vstup mladých lékařů do 

primární pediatrické péče (PPP)?  

     V současné době jsme skutečně dospěli ke “krizi”  -  skloňuje se náš věkový 

průměr, hrozí lokální nedostatky PLDD a tedy chybění péče o děti. Všichni se 

nyní diví! Proč? Varovali jsme před vznikem této siatuace již krátce po roce 

2000. Kdo se o primární péči staral? Prakticky pouze my, bez podpory. Nyní by 

měl vzniknout kvalifikační kurz pro dětské lékaře. Praxe tříměsíční - pro mne 

osobně naprosto nepodkročitelná, a rozhodně skutečně “krizová”, a potřebné 

kurzy na IPVZ (očkování, management praxe, posudková problematika, …) 

Pokud bude kurz zaveden opět nesystémově, lze očekávat, že určitá část 

ordinací se “zasytí”, ale co to může udělat s některými dětskými odděleními? 

Jsou asi některá zbytná, ale i zde je nutné plánovat potřebnost.  

     Zrušením oboru došlo k popření definovaných kompetencí v zákonech, kde 

figuruje PLDD, krajské úřady nevědí, na co mají vydávat registrace, začínají 

vznikat ordinace při nemocnicích, které nesplňují požadavek sítě primární péče. 

Dočkáme se opět socialistického systému “odkladiště doktorů na obvod”, 

kolování lékařů, včetně neatestovaných, místo jednoho, který zná problematiku 

celé rodiny? 

     Varovali jsme před možností zániku PLDD jako lékaře primární péče, před 

rozpadem systému poskytované primární péče o děti a dorost u nás, před tím, že 

se může stát pediatr pouze specialistou. Opět nikdo nenaslouchal. A pak se v 

návrhu pediatrického kmene objeví místo PLDD pojem “registrující ambulantní 



pediatr” !!! Pojem zcela nový!!! I před vznikem samostatného oboru existovala 

odbornost 002, tedy PLDD, a 301, tedy ambulantní pediatr. Na co tedy nový 

pojem? OSPDL vznesla zásadní připomínku, stejně jako proti navrženým 

podmínkám pro akreditované pracoviště. Systém vzdělávání ve společném 

oboru se jeví, bohužel, že bude “nastavený” pro lékaře, kteří do PPP přejdou 

“někdy”, než pro mladé lékaře, kteří s dostatečnou praktickou erudicí vstoupí do 

své ordinace a povedou minimálně celou generaci dětí….. 

     Je tedy možné býti ještě optimisty? Já říkám, že možná mírnými… Současný 

ministr zdravotnictví je asi první, který jasně a nahlas hovoří o potřebě kvalitní 

primární péče jako základu zdravého zdravotnického systému. Na rozdíl od 

mnohých jiných pouze nehovoří, ale koná. Vznikla Rada poskytovatelů, kde 

mají PLDD zastoupení v osobě předsedkyně profesní organizace, Ilony 

Hülleové. A vznikla jakási “rada primární péče”, což je uskupení, ve kterém za 

PLDD je zastoupena jak odborná společnost (Alena Šebková), tak profesní 

organizace(Ilona Hülleová), tak katedra PLDD (Hana Cabnochová). Společně se 

zástupci všeobecných praktiků, mladých lékařů, zdravotních pojišťoven, 

ministerstva zdravotnictví, atd. Pracujeme na reformě primární péče. Tady se 

nám naslouchá, tady se zdá, že se skutečně koná. A doufejme, že bude naplněn i 

kýžený výsledek. 

     O stavu po zrušení oboru PLDD informovala předsedkyně OSPDL i 

předsedu ČLS JEP. Některými informacemi byl poněkud nemile překvapen a 

zdá se, že i on vnímá negativa zrušení jediného lékařskéo oboru. 

 


