
Zápis ze schůze výboru pracovní skupiny dětské nefrologie (PSDN),   

9.11.2017 16.00 ,  

Posluchárna IPVZ, Budějovická, Praha 
přítomni:  H. Flögelová, J. Gut, A. Kolský, J. Langer, T. Seeman, S. Skálová, T.     

Šuláková, J. Zieg 

organizační zajištění: T. Šuláková, A. Kolský 

Hosté:       R. Kluková a A. Kornilová  (Guarant),  

zápis:        T. Šuláková 
 

Hlavní téma schůzky: Pracovní setkání k nastávající konferenci 2018 Kroměříž 

1. Zisk z předchozích konferencí: 

- Bylo schváleno konečné vyúčtování konference v Českém  Krumlově  2017 se 

ziskem cca 5000,-,  (částka zahrnuje ještě  2500,- Kč pro prof. Jandu) 

- Langer pověřen zjištěním, kde jsou finanční částky ze zisku minulých konferencí, 

kdo s nimi disponuje a jak jsou pro nás dostupné. 

2. Příští konference 2019 - v Čechách, místo se rozhodne na plenární schůzi, 

vhodné návrhy do plenární schůze emailem. Kandidát Máchovo jezero -  Gut. 

 

3. témata konference 2018 / zvaní speakří (navrženy emailovou diskuzí: 1. 

CHDTP, 2. Kazuistiky, 3. Kvíz J. Laubové, 4. glomerulopatie a vaskulitidy, 4. 

Nefrologická problematika neonatálního období  5. Další ?’) 

1.blok  Glomerulopatie a vaskulitidy:   

-  dr. M. Mráz, Bristol (glomerulopatie při HSP- doporučení pro léčbu,  pozve  

Šuláková, platba cestovné + ubytování – z účtu PSDN),  

-  vaskulitidy, registr vaskulitid,  (dr. Hrušková, prof. Tesař) -  pozvání zajistí . 

Langer – přijedou pouze, pokud termín nebude kolidovat s kongresem ERA-

EDTA 24.-27.5.2018 

2. blok kazuistiky („Klinické případy z praxe“)  

3. blok Chronický dialyzačně transplantační program -  zajistí  tým Vondrák a  

Seeman,  

4.  blok: kvíz Jany Laubové -  zajistí  Laubová  a  Kolský  

5.  blok: nefrologická problematika v neonatálním období -  zaslán dopis  

s pozváním předsedovi neonatologické společnosti (viz email 3. 11. 2017),  který 

zůstal bez odpovědi,  předběžný průzkum zájmu z jejich strany již prováděla i 

Sylva Skálová,  

- V. Sebroň – vývoj renálních funkcí a perinatální péče o kriticky nemocné dítě 

s postižením ledvin (pozvání zajistí  Langer,  Gut) 



- téma neonatální hypertenze (zajistí Šuláková, dotaz na J. Febera) 

6. blok: Varia 

- sesterská sekce -  samostatně nebude (není zájem ze strany sester, raději chtějí 

poslouchat lékařské přednášky) 

-  další témata konference: ne  

-  v rámci diskuze k tématům konference v Kroměříži padl i návrh na téma 

pro budoucí  konferenci tj. 2019 – jedno z vhodných témat v rámci konference 

by byl diabetes a ledviny (např. Prof. Rychlík) 

 

4. Výběrové řízení na profesionálního kongresového organizátora každoročních 

konferencí „Pracovní dny dětské nefrologie“:   

- uzávěrka přihlášek do 8. 12. 2017,  

- výběrové řízení 14.12. 2017  na Karlově (KDDL VFN Praha) 

- Nabídky (podmínky pro konání konference) zaslat Seemanovi jako podklad k 

výzvě 

- Tomáš Seeman napíše žádosti / výzvu k účasti ve výběrovém řízení (Guarant, 

Solen, BPP a C-In),  na 2 roky (2018-2019) 

- Adresy vyzvaných firem pro T. Seemana (zajistí Šuláková) 

- Podmínky předběžné: rozdělení zisku my/agentura  minimálně 50/50%, 

agentura si nesmí vyúčtovat na svou práci a režii více než 30% celkových 

příjmů pro akci, ISBN ve sborníku, kredity pro lékaře, smlouva na 2 roky, tento 

rok konání Kroměříž + již stanovené datum,  

 

5. Informace firmy  Guarant  (ing. Kluková), které se týkají možnosti 

konference v Kroměříži 

-  

- Záloha na kult. dům je nutno podat do konce roku 2017 (asi hudební sál-200 

os., 900/h, předběžný nástřel pronájmu + služby je 14375,- Kč na celou akci) 

- Je tam restaurace s vhodným zajištěním stravy, navíc se ale musí započítat 

technika ,  

- Postup do konce roku 2017: podepsání smlouvy s ČLS JEP), odsouhlasení 

rozpočtu aktualizace webu s grafikou, sponzorská nabídka a její rozeslání 

firmám 

- Ubytování od 425-1610 Kč 

- Pošlou aktualizovanou brožuru sponzorů 

- PR nemocnice se již začalo angažovat (lok. organizační výbor) 

- Za Guarant by věc administrovala A Kornilová 

- Domluvit si výkonné osoby  

 



6. Průběh organizace v Kroměříži (prim. Jeník) – po ukončení výběrové řízení 

jej bude nutno kontaktovat 

Termín abstrakt pro konferenci  2018 v Kroměříž - do 18. 3. 2017  

Témata konference – na web pediatrické společnosti po ukončení výběrového 

řízení 

Termín konference, termín abstrakt a témata konference rovněž zaslat prof. 

Podracké, která je chce uveřejnit na webových stránkách slovenské pediatrické 

nefrologické skupiny (zajistí  Šuláková) 

 

7. Výběr pokladníka, samostatný účet PSDN v rámci ČPS  -  zatím nedořešeno 

 

8.   Diskuze 

 

a) od r. 2019 pořádání dětských nefrologických dnů a dětských urologických 

dnů společně – proběhla diskuze k tématu – zatím rozhodnuto do budoucna 

pořádat  po domluvě po určité době,  tedy příležitostně 

 

b) nefrologický blok v říjnu nebo listopadu 2018 na neonatologických dnech 

v HK – souhlasíme s účastí, pravděpodobní spíkři: K. Vondrák dialýza, T. 

Šuláková -  hypertenze, H. Flögelová – uropatie ?  

 

c). Na PDDN v Kroměříži udělit ocenění prof. Kovácsovi in memoriam a prof. 

Podracké 

 

d)  Ocenění Sašovi Kolskému(za dlouholeté organizování Diskusního soustředění 

v dětské nefrologii) a gratulace Jožkovi Gutovi (šedesátiny) proběhlo na této 

schůzi výboru 

 

9. Zvolena místopředsedkyně PSDN – Sylva Skálová (6 hlasů z 6) 

 

10. Seeman děkuje všem členům výboru, že v době jeho dlouhodobé pracovní 

neschopnosti převzali jeho povinnosti předsedy výboru 

 


