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Zápis ze schůze výboru pracovní skupiny dětské nefrologie (PSDN),   
22. 6. 2017, Český Krumlov 

přítomni:  H. Flögelová, J. Gut, A. Kolský, J. Langer, S. Skálová, T. Šuláková 
omluveni: T. Seeman, J. Zieg 
hosté:        J. Janda, J. Eliášek, R. Kluková (Guarant), J. Kolář (Guarant) 
zápis:         Tereza Šuláková 
 

1. Informace o technických a ekonomických aspektech PDDN 2017 v Českém Krumlově (ing. 

Kluková, Guarant) 

Poděkování prof. Janu Jandovi za práci. 

- Počet účastníků konference: Registrováno 118 (18 vystavovatelů, 1 sestra zdarma, 7 členů 

výboru), platících 99 

- Vybráno 120 350,- Kč, chybí 6550,- Kč 

- Společenský večer:   

a) 55 registrovaných účastníků konference, hotel je schopen flexibilně navýšit počet večeři, 

vybralo se 29 400,- Kč, z toho 7200,- Kč  by mělo být zaplaceno ještě při registraci 23. 6. 2017 

b) Společenský večer začne ve 20.00 na terase hotelu Růže (raut, reprodukovaná hudba). 

c) Menu  (salátový bufet, vepř. žebírka…) - cena 35 000,- Kč, před vyčerpáním cenového 

budgetu dají vědět.  

d) Společenský večer lze protáhnout do 24.00. 

e) Ke společenskému večeru je zajištěna prohlídka.  V 18.00 sraz účastníků v  v lobby  hotelu 

Růže,  prohlídky klášterů s průvodci včetně částí, kde se běžně neprohlíží, délka prohlídky je 

cca 45 min. Prohlídka není vázaná na společenský večer  

- Registrace 23. 6. 2017 od 7.30, začátek odborného programu je od 8.30. 

- Úvodní slovo při zahájení konference - pan Mgr. Carda. 

- V tištěném programu je kategorizace návštěv -  nelékařští pracovníci nemají přístup ke stánkům 

farmaceutických firem. 

- Akce je akreditována podle stavovského předpisu (11 bodů lékaři, 8 bodů sestry). 

- Strava v průběhu konference zajištěna následovně: 

f) Restaurace hotelu Růže zajišťuje oběd v průběhu konference. Oběd -  voucher  -  jednotné 

menu zítra – zeleninový salát a kuřecí řízek s kaší, voda (nealkoholické nápoje na vlastní 

náklady)  

g) Hotel nechal účastníkům konference k dispozici vodu na celý den.  

h) Coffee break -  23.6.2017: v 10.00  v prostoru vystavovatelů – káva/čaj  + sušenka,  v  15.20 

káva 

i) Coffee break -  24.6.2017 10,00  -  káva, další přestávka jen voda 

- Závěrečná prohlídka - léčebna Červený Dvůr: zájemci se budou hlásit se u registrace v průběhu 

23. 6. 2017 

- V rámci programu ocenění pro 3 osoby a poděkování:   

a) profesor Mieczyslav Litwin (dar) - po přednášce pana profesora - pověřena Tereza Šuláková  

b) sestra Vlachová (plaketa) - pověřen profesor Jan Janda 

c) profesor Velemínský (medaile ČPS) -  pověřen profesor Jan Janda 

d) primář Jan Eliášek – poděkování za pomoc při organizování PDDN 2017 v Českém Krumlově 
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e) cena za abstrakt letos nebyla vypsána 

- kvíz Jany Laubové pro r. 2017 byl zaplacen již z financí konference PDDN  2016 v Olomouci 

- cena pro výherce kvízu  PDDN 2017 (pověřena Tereza Šuláková) 

2. Vyúčtování konference -  zpracování bude do 3-4 měsíců (pověřen profesor Jan Janda), bude 

připojeno k zápisu jako další soubor 

3. Nastavení kvízu 23. 6. 2017 (pověřena Hanka Flögelová a Jana Laubová) 

4. Návrh Guarantu, týkající se příštích PDDN 2018 

- Pro vyrovnanou ekonomickou bilanci je dle agentury Guarant nutná účast 300-350 lidí v daném 

oboru 

- Jako místo konání konference navrhuje Guarant  Kroměříž,   

- Návrh dřívějšího data 20. - 21. 4. 2018 (poznámka: z našeho hlediska nevhodné – Festival 

kazuistik v Luhačovicích 20. -22. 4. 2017) nebo 23-25. 5. 2018, event. ještě o týden později 

- Mají jako firma vyjednáno právo exkluzivity, takže lze udělat navíc i sekci pro sestry 

- Hotely nabídly mnohem příznivější ceny proti Českému Krumlovu 

- Slide, týkající se příštích PDDN v Kroměříži a 10. pracovní konference dětské nefrologie 

v Bratislavě 21. - 22. 9. 2017, bude promítán v průběhu konference jako reklama pro tyto 

odborné aktivity 

5. úkoly z r. 2016/2017 

- výběr organizující firmy:  Guarant je firma která má asociační dohodu s ČPS 

- zatím jsme nevyhlásili výběrové řízení (pravidla pro výběr zatím nejsou stanovena ani ČPS) 

- jednání s prim. Jeníkem stran konference v Kroměříži (pověřena Tereza Šuláková) 

- úkoly z minula – prakticky vše splněno, ale: 

a) volby do PSDN:  problém anonymity - proto dohodnuto, že pro příště bude zaslán nevyplněný hl. 

lístek emailem, vyplněný hlasovací lístek již posílat písemně určené osobě (další volby 2019 

jednokolově) 

b) k bodu 6 minulého zápisu (Vytvoření seznamu dětských nefrologických ambulancí v ČR a 

kontaktů): nutno znovu rozeslat žádost (pověřena T. Šuláková) -  odpovědi budou zaslány Sašovi 

Kolskému, který vytvoří seznam, který pak bude umístěn na stránkách PSDN (pověřen A. Kolský) 

c) k bodu 13 minulého zápisu (Publikace do časopisu Česko-Slovenská Pediatrie): články o 

trombotické mikroangiopatii, infekci močových cest, a navíc o nefrotickém syndromu a o 

poruchách močení byly publikovány v Česko-Slovenské Pediatrii 

6. nové úkoly pro r. 2017/2018 

- v odborném programu zařazovat blok kazuistik, v odborném programu zařazovat kvíz Jany 

Laubové (cena za kvíz bude v rozpočtu konference cca 1500,- až 2000,- Kč) 

- terminování  úkolů/názorů, které proběhnou v emailech mezi členy výboru PSDN -  týden 

- Rituximab  -  vypracování dop. postupu  aplikace -  pro oporu pro aplikování v centrech (výbor 

pro jeho vytvoření zatím nevidí důvod) 

- Výbor ale po diskuzi vidí jako přínosnější vypracování metodiky aplikace pulzních dávek 

Methyprednisolonu (pověřen Jan Langer) 

- Nadcházející národní a mezinárodní konference dětské nefrologie: 

a) Informace o nadcházejících dětských nefrologických konferencích dát na web PSDN (pověřena 

Tereza Šuláková) 

b) PDDN 2018 Kroměříž – navrženy 4 termíny:  

a. 19.+20.5.nebo 20.+21.5.  

b. 24.+25.5. nebo 25.+26.5.  



Zápis PSDN 22. 6. 2017 Stránka 3 
 

c. 31.5.+1.6.nebo 1.+2.6.  

d. 7.+8.6. nebo 8.+9.6.  

• Dubnové termíny považuje výbor za nevhodné (viz výše) 

• Z emailové korespondence členů výboru PSDN se jeví nejvhodnější poslední týden v květnu. 

Tři hlasy jsou pro konání v termínu čtvrtek + pátek, dva pro pátek + sobotu, dva se k tomu 

nevyjádřili. Takže preferovaný termín je 24. a 25.5.2018 (čtvrtek a pátek). 

• Z emailové korespondence členů výboru PSDN vzešel návrh na pozvání dětských urologů a 

event. i neonatologů. Hanka Flögelová již komunikovala s doc. Šmakalem a zjistila, že tento 

rok není možné uspořádat společnou akci dětských nefrologů a dětských urologů.  

• Předběžná témata konference navržena emailem 12.6.2017 Terezou Šulákovou  a  13.6.2017  

Hankou Flögelovou -  guidelines VUR, indikace k nefrektomii,  nové zobrazovací metody 

v oblasti urotraktu (zejména MR..), dlouhodobé výsledky uropatií stran ren. funkcí, výpočty 

GFR u dětí 

• Pozn.1 - V Bratislavě jsme hovořila s doktorem Martinem Mrázem z Bristolu – byl by ochoten 

přijet přednášet, jeho specializací je Henoch Schönleinova purpura – takže jedno s témat 

konference by mohlo být i glomerulopatie a vaskulitidy.  Z emailové korespondence členů 

výboru PSDN vyplynulo, že dr. Martin Mráz bude pozván na naši konferenci jako speaker 

(pověřena Tereza Šuláková).  

• Pozn.2  - na konferenci dohodnuto, že zašleme termín konání PDDN 2018 v Kroměříži prof. L. 

Podracké, která je uveřejní na webových stránkách slovenské společnosti 

c) XI. Konference dětské nefrologie Slovensko (termín bude vykomunikován s prof. Podrackou, 

pověřena T. Šuláková) 

d) ESPN 2018,  Antalya, Turkey : http://www.espn-online.org/upcoming_annual_event.php 

7. Aktivní účasti na podzim 2017 

a) 10. konference dětské nefrologie Bratislava 21.-22.9.2017:  aktivní účast Hana Flögelová, 

profesor Jan Janda, Lucie Karnišová, Tereza Šuláková, Karel Vondrák 

Pozn. – profesor Jan Janda v úvodu konference věnoval za českou pracovní skupinu dětské nefrologie 

vzpomínku zemřelému profesorovi MUDr. L. Kovácsovi, Ph.D. 

b) ESPN, Glasgow  6.-9.9.2017: aktivní účast Alice Bosáková, Hana Flögelová, Lucie Karnišová, 

Alexandr Kolský, Sylva Skálová, Tereza Šuláková, Jakub Zieg, Jitka Láchová, Tomáš Rosík, Naďa 

Šimánková 

 


