
Historie Pracovní skupiny dětské nefrologie České pediatrické společnosti  
při České lékařské společnosti JEP  

 
 Počátky našich pravidelných akcí sahají do 80. let, kdy se poprvé uskutečnilo setkání v Třeboni, 
zaměřené na infekce močových cest. Navazovala pak akce v Českém Krumlově a od té doby se pravidel-
ně scházíme každoročně, většinou jde o samostatnou pediatrickou akci, několikrát jsme se připojili 
k nefrologům-internistům, opakovaně je setkání organizováno společně s dětskými urology. V posledních 
létech vycházejí abstrakta a paralelně k tomu i anglická verze. 
 Annual Meetings of Czech Pediatric Nephrologists- organized by the Working Group for 
Pediatric Nephrology in the framework of Czech Pediatric Society 
The first meeting was organized in 1980 as a discussion group on urinary tract infection in children, later 
then as regularly annual meeting. There were several joint meetings with nephrologists for adults and 
pediatric urologists. Since the last decade the abstract books are printed  in Czech and in English as well. 

   
Přehled dosud konaných pracovních dnů se jmény organizátorů  

Annual Meetings 1980–2009 (place of venue and organizers) 
 
  1. setkání pracovní skupiny pro IMC v r. 1980 (Třeboň, M. Velemínský, J. Janda) 
  2. pracovní dny dětské nefrologie v r. 1981 (Český Krumlov, J. Eliášek)  
  3. pracovní dny dětské nefrologie v r. 1982 (Mělník, M. Matrasová)  
  4. pracovní dny dětské nefrologie v r. 1983 (Znojmo., L. Podhradský)  
  5. pracovní dny dětské nefrologie v r. 1984 (Mladá Boleslav, E. Novák)  
  6. pracovní dny dětské nefrologie v r. 1985 (Bardejov, SR)  
  7. pracovní dny dětské nefrologie v r. 1986 (Havířov, V. Zamarská)  
  8. pracovní dny dětské nefrologie v r. 1987 (Plzeň, R. Slováček, spol. s ČNS)  
  9. pracovní dny dětské nefrologie v r. 1988 (Špičák na Šumavě, J. Eliášek)  
10. pracovní dny dětské nefrologie v r. 1989 (Hradec Králové-spol. s ČNS)  
11. pracovní dny dětské nefrologie v r. 1990 (Uherské Hradiště, B. Kaňovský)  
12. pracovní dny dětské nefrologie v r. 1991 (Česká Lípa, J. Gut) 
13. pracovní dny dětské nefrologie v r. 1992 (Špindlerův Mlýn, V. Pátková, P. Burket)  
14. pracovní dny dětské nefrologie v r. 1993 (Jaroměřice/R., J. Nováček)  
15. pracovní dny dětské nefrologie v r. 1994 (Český Krumlov, J. Eliášek)  
16. pracovní dny dětské nefrologie v r. 1995 (Litomyšl, J. Novák)  
17. pracovní dny dětské nefrologie v r. 1996 (Brno, společ. s dětskými urology, M. Zerhau) 
18. pracovní dny dětské nefrologie v. r. 1997 (Litoměřice, V. Rambousek)  
19. pracovní dny dětské nefrologie v r. 1998 (Mariánské Lázně, D. Nečasová)  
20. pracovní dny dětské nefrologie v r. 1999 společně s dětskými urology (Třeboň, M. Velemínský,  
                                                                                                                             J. Janda, R. Kočvara) 
21. pracovní dny dětské nefrologie v r. 2000 (Zahrádky u České Lípy, J. Gut)  
22. pracovní dny dětské nefrologie v r. 2001 (Rožnov/Rad., Slaný,T. Šuláková)  
23. pracovní dny dětské nefrologie  v r. 2002 (Kutná Hora, P.a E. Havlovicovi)  
24. pracovní dny dětské nefrologie v r. 2003 spol. J. Brod Memorial Lecture a dětskými urology,  
                                                                           (Tábor, M. Bláhová, J. Neškudla, K. Matoušovic) 
25. pracovní dny dětské nefrologie v r. 2004 (Olomouc, P. Geier) 
26. pracovní dny dětské nefrologie v r. 2005, (Český Krumlov, J. Eliášek, M. Velemínský) 
27. pracovní dny dětské nefrologie v r. 2006 (Havlíčkův Brod, V. Milá ček) 
28. pracovní dny dětské nefrologie v.r. 2007(Valtice (M. Prachařová, P. Vajčner) 
29. pracovní dny dětské nefrologie v r. 2008 (Dolní Morava, L. Ryba) 
30. jubilejní pracovní dny dětské nefrologie a dětské urologie s mezinárodní účastí v r. 2009, Třeboň  
                                                                            (M. Velemínský, J. Janda, R. Kočvara) 
 
Abstrakta jsou vyvěšována na webu pracovní skupiny:  
www.pediatrics.cz/pracovni-skupiny/nefrologie/abstrakta/ 
(Abstracts available on the website above)  


