
Schůze pracovní skupiny dětské nefrologie 23. 5. 2013 19,30 Hejnice – revize dle připomínek 13. 6. 2013 

 

Zápis 

 

Přítomni: J. Janda, T. Seeman, J. Gut, S. Skálová, A. Kolský, T. Šuláková, L. Ryba 

Omluven: Doležel 

Mandátová komise: L. Ryba 

 

1. Volby – výsledky: prim. Luděk Ryba 

 Odeslaných 91 lístků, přišlo zpět 51 lístků, 51 platných 

 Skóre:  Do výboru zvoleni v tomto pořadí: Kolský (40), Gut (35), Doležel (34), Janda + Seeman (a 

28), Bláhová (24), Šuláková (23), Skálová (17)  

 náhradníci: Floegelová a Hladík (a 13), Zieg (11), Geier (11) 

 pediatrický výbor by měl přes internet připravit přihlášky do pracovních skupin, aby byly jasné 

databáze členů, informace bude rozeslána bulletinem 

2. Gut – Hejnice: 

 Počet přihlášených asi 91, přijeli i nepřihlášení 

 Ubytování – problém, aby se všem vyhovělo – někdo chtěl Libvedru, jiný hotel vedle Kláštera, 

v klášteře 65 míst 

 Stravování – žádný problém, podle programu 

 Finance – Fehring 50 000, 2 firmy po 5 000, musí se danit, stejně jako z kongresového poplatku – 

zatím není def. číslo 

 Náklady – ubytování v Karolinu pro německé účastníky, tiskárna, večírek, doprava něm. hostů, 

coffee break, nájem techniky 

3. Odborný program – dle plánu:        8,45h zahájení 

 

4. Návrh doporučení „Dg + léčba IMC“ – bude ve filu dokumenty v PSDN na internetu. Je volně přístupné 

k zasílání diskuzních připomínek. Všichni, kdo mají zájem – ať se přihlásí k diskuzi a spolupráci prof. J. 

Jandovi. 

Pokusíme se získat několik pracovišť na ověření publikované španělské práce (odběr moče modifikovaným 

Perézovým reflexem). 

Problém refluxu bude třeba řešit dohromady s dětskými urology. 

Chemoprofylaxe – ještě nutno prodiskutovat, je významně omezená. 

 

5. Reedice monografie – rozmyslet si kapitoly – (IPVZ – syllaby), rediguje Janda. Měli by u toho být také 

urologové, izotopisti. 

Návrhy kapitoly – T. Seeman rozešle seznam kapitol členům výboru, kteří si vyberou témata ke zpracování 

a odešlou mu své návrhy, lze i přidat téma, který dotyčný sám chce, max. však 2 kapitoly na osobu, dát 

registr biopsií do monografie je rovněž vhodné (Kolský). Rozsah monografie může být velký. 

 

6. Diskuzní soustředění v dětské nefrologii 7.-8. 11. 2013 – návrhy na přednášky zaslat Sašovi. Termín 

zaslání návrhů zatím nebyl určen. 

 

7. GPN/PSDN meeting 26.-29. 3. 2014,  

 26. 3. edukační seminář předkongresový, 27.–28. 3. kongres, 29. 3. Studiensitzung 

 Předseda výboru za ČR –TS, Německo – L. Weber, předseda Věd. výboru D. Hoeffner 

 Věd. Výbor – Aufricht, Doležel, Hope, Kemper, Malina, Mueller ...... 

 Témata:  Infekce moč. cest, VUR, Nefrotický syndrom, Dif. Dg postupy, další – cystická 

onemocnění, hypertenze a kardiovaskulární poškození, transplantace, farmakologie, transice 

pacientů 

 Agentura Czech-in (dělali v Praze ERA-EDTA seminář), zatím nechtěli peníze, smlouva bude mezi 

nimi a ČPS a prac. skupinou d. nefrol. 



 Výtěžek: návrh při plusu dělení 50/50 mezi PSDN a Czech-in, při mínusu hradí Czech-in  

 Financování: 

         Rozpočet orientační: 300–400 lidí při poplatku 150 Euro je 60 000 Euro 

         Podpora finanční: granty soukromých společností – nutno ověřit 

                                    Podpora Jan Brod Memorial Lecture, snad ČNS 

         U českých autorů by mohla pokrýt poplatek dotace 5000 Kč z ČPS 

 Pozvaní řečníci – G. London, F. Schaefer, P. Harde, M. Bielaszevská, St. Kmoch (hereditární 

interstic. onemocnění ledvin), Jan Brod memorial – K. Matoušovic (Jan Brod v ČR), Jochen Ehrich 

(Jan Brod v Hannoveru), je snaha jim zajistit ubytování přes rektorát UK 

 Místo konání Hotel Diplomat (450 os) 

 Spol. program – prohlídka Pražského Hradu, čt. 27. 3. 18–19 h, společenský večer – Obecní dům, 

večeře v Pařížské restauraci s prohlídkou na etapy během večeře 

 Deadline pro abstrakta je začátkem 1/2014, zač. 2/2014 je deadline pro registraci 

 

8. Studie se Slovenskem – nutno znovu prohovořit  

 

9. Informace o výskytu nefrotického syndromu u dětí a dorostu v ČR – domluvit se se S. Skálovou, která 

bude hlavní organizátor 

 

10.  Pracovní dny dětské nefrologie 2015 – možná místa konání: Ústí nad Labem ??, Frymburk, Litomyšl  

/L.Ryba/ ?? 

 

11. Předsednictví BLOKŮ – viz program 

 

12.  volba předsedy PSDN 13. 6. 2013 v Praze, FN Motol, čas se ještě upřesní. 

 

Zapsala Tereza Šuláková 

 

 


