
Schůze pracovní skupiny dětské nefrologie 13. 6. 2013 Praha – Motol 

 

Přítomni: J. Janda, T. Seeman, J. Gut, S. Skálová, T. Šuláková, K Bláhová 

Omluven: Zd. Doležel, A. Kolský 

 

Zápis: 

1. Volba předsedy PSDN – za předsedu PSDN zvolen prof. T. Seeman (8 hlasů, z toho 2 korespondenčně) 

2. Členové výboru PSDN děkuji všem kolegyním a kolegům, kteří jim vyjádřili důvěru a zvolili je do výboru 

pracovní skupiny dětské nefrologie. 

3. Připomínkování zápisu z 23. 5. 2013 – viz revize textu 

4. Během diskuze domluveno, že zápisy ze setkání výboru PSDN budou po připomínkování umisťovány na 

webu pracovní skupiny dětské nefrologie a rozesílány emailem těm, jejichž email máme k dispozici 

(Šuláková). 

5. Na příští schůzi výboru Pediatrické společnosti bude podána žádost o schválení a doporučení pro vznik 2 

typů dětských nefrologických center pro léčbu vzácných nemocí (tj. s incidencí okolo 1/20 000). Jedná se 

např. o některé polycystické choroby ledvin, hemolyticko – uremický syndrom, nefrotický syndrom apod. 

a) vyšší typ centra – s mezinárodní úrovní (Praha – Pediatrická klinika FN Motol, Brno - Pediatrická 

klinika, dětská FN, Ostrava – Klinika dětského lékařství, FN), 

b) nižší typ centra – národní úroveň (Hradec Králové – Pediatrická klinika FN, Olomouc - Klinika  

dětského lékařství, FN, Praha – Pediatrická klinika VFN, Praha – Pediatrická klinika, FNKV). 

Žádost po odsouhlasení výborem Pediatrické společnosti bude odeslána na MZd ČR (Seeman). 

6. Nutno dokončit a jednou ročně aktualizovat seznam členů a sympatizantů PSDN (Šuláková). 

7. Informace o výskytu nefrotického syndromu u dětí a dorostu v ČR: formulář dotazníku bude po 

připomínkování rovněž umístěn na stránkách PSDN. Připomínky budou S. Skálové zaslány členy výboru 

do prázdnin (Skálová). 

8. Abstrakta pracovních dnů dětské nefrologie 2013 budou odeslána doc. Pozlerovi, aby mohla být 

publikována v Česko-Slovenské pediatrii (Janda). 

9. Na webových stránkách PSDN bude vyvěšena první verze doporučení k diagnostice a léčbě IMC u dětí a 

dorostu (mikrobiologická diagnostika). Další kapitoly budou přístupné k diskuzi a připomínkování. 2. verze 

bude mít termín 30. 9. 2013 a 3. verze 30. 11. 2013. Hlavní koordinátor – Janda. 

10. Zpráva o průběhu PDDN v Hejnicích a vyúčtování akce by měla být v definitivní podobě do 30. 11. 2013 

(Gut). 

11.  GPN/PSDN meeting 26.–29. 3. 2014 v Praze: 

 Oficiální pozvání pro české dětské urology k účasti na setkání bude předáno docentovi Kočvarovi, 

Urologická klinika VFN (Seeman). 

 Místo konání – hotel Diplomat nabízí 450 míst pro přednášky, mnoho míst na postery a pro firemní 

stánky. Profesor Seeman již hotel navštívil a místo zcela vyhovuje. 

 Společenský večer se odehraje v Obecním domě, Plzeňská restaurace, prostor má kapacitu 450 míst. 

Hudbu zajišťuje J. Gilík. V průběhu společenského večera budou co 30 min. prohlídky prostor 

obecního domu s vystoupením hudební skupiny sester Havelkových. Zajistil Seeman. 

 V pátek 28. 3. 2014 v rámci akce by se také mohla odehrát valná hromada PSDN. Všichni členové i 

sympatizanti jsou srdečně zváni. 

 Nadále jsou velký problém finance – z firem je zatím jistá účast firmy Alexion, která zajistí Lunch 

symposium. Profesor Seeman rovněž požádá výbor Pediatrické společnosti o finanční příspěvek pro 

tuto prestižní mezinárodní akci. 

 V sobotu 29. 3. 2013 mezi 14–15 hod. po ukončení „Studiensitzung“ by bylo třeba zajistit prohlídku 

Pražského hradu v němčině (Janda). 

12.  Monografie dětské nefrologie: Členům výboru PSDN budou příští týden rozeslány návrhy jednotlivých 

kapitol monografie (Seeman). Jednotliví členové výboru si je mezi sebou rozdělí a 1. verze textu by jimi 

mohla být připravena a být k dispozici k revizi v listopadu 2013 při diskuzním soustředění v Praze a 

v březnu 2014 již být připravena k tisku (všichni členové výboru). Odpovědná redaktorka je dr. Lízlerová 

M., nakladatelství Mladá Fronta. 



13.  Proběhla diskuze, jak podpořit aktivních účast zejména mladších kolegů na PDDN. Prof. Seeman navrhl, 

že pokud by se podařilo zajistit více peněz od sponzorů, mohl by se aktivním účastníkům snížit účastnický 

poplatek o 30%. 

14.  Bude nutno rovněž zajistit stanovy ČLS JEP, aby bylo možno zjistit, jaké jsou pravidla pro pracovní 

skupiny v rámci ČLS JEP (Šuláková). Následně pak eventuelně vytvořit modifikaci pro PSDN (Seeman). 

 

Další setkání výboru PSDN – v rámci Diskuzního soustředění v Praze v listopadu, které organizuje Saša Kolský. 

 

 

Zapsala: T. Šuláková 


