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ÚVODNÍ SLOVO
Vážení přátelé,

rád Vás zvu k účasti na 13. kongresu českých pediatrů a sester s mezinárodní účas-
tí, který se uskuteční ve dnech 13.–15. září 2018 v novém kongresovém centru 
Cubex v Praze na Pankráci. Tento kongres pořádá Česká pediatrická společnost 
ve spolupráci s Odbornou společností praktických dětských lékařů a se Sdružením 
praktických lékařů pro děti a dorost. Členové všech těchto společností mají zvýhod-
něný registrační poplatek.

Poznejte s námi nové pražské kongresové centrum, které se nachází přímo u stanice 
metra Pankrác. Bude otevřeno letos v červnu a bude vybaveno nejmodernějšími kon-
gresovými technologiemi.

Hlavní programovou linií našeho kongresu bude sdílení klinické zkušenosti primární pediatrické péče, nemocniční pediatrie a kli-
nického výzkumu. V programu kongresu bude připraveno dvanáct symposií, která na osudu jednoho dětského pacienta ukáží cestu 
od prvotních příznaků v ordinaci praktického dětského lékaře, přes diagnostiku na okresním dětském oddělení, až po specializovanou 
péči v terciárním centru. Vedle toho se uskuteční symposia o nových terapiích a nových diagnostických postupech v pediatrii, o novin-
kách v primární péči, sekce typu setkání s odborníkem, volná ústní i posterová sdělení, sekce sester, sekce mladých pediatrů a zajímavý 
společenský program. 

Na kongresu zazní několik klíčových plenárních přednášek. V úvodu promluví profesor Cyril Höschl na téma „Osobnost a tvorba v hud-
bě“. Dva zahraniční hosté, profesor Wieland Kiess z Lipska a profesor Martin Wabitsch z Ulm, se budou věnovat příčinám, důsledkům 
a cestám k řešení současné epidemie dětské obezity. Dalšími plenárními řečníky budou profesorka Ľudmila Podracká z Bratislavy s té-
matem z dětské nefrologie, profesor Jan Starý z Prahy promluví o úžasných úspěších v léčbě dětských leukémií a profesorka Dagmar 
Pospíšilová z Olomouce o novém pohledu na diagnostiku a léčbu anémií.

Opět po dvou letech bude udělena Brdlíkova cena za celoživotní přínos české pediatrii a také další významná ocenění České pediatric-
ké společnosti. Skupina mladých pediatrů uspořádá svoji vlastní odbornou sekci a plánuje připravit diskusní fórum nastupující generace 
pediatrů. 

Budu rád, pokud se kongresu osobně zúčastníte a pokud umožníte účast i Vaší sestřičce či Vašim sestřičkám, pro které bude připravena 
sekce středních zdravotnických pracovníků.

Přihlášky k účasti i abstrakta vlastních sdělení lze vkládat na http://www.pediatrie2018.cz. Nezapomeňte, že uzávěrka přihlášek k aktiv-
ní účasti a k prezentaci ústního sdělení či posteru je 31. května. Přihlášky k pasivní účasti jsou samozřejmě možné i po tomto datu. 

Těším se na setkání s Vámi na našem kongresu !

Prof. Jan Lebl,
prezident kongresu

13. KONGRES ČESKÝCH
PEDIATRŮ A SESTER
P R A H A  2 0 1 8

13.–15. 9. 2018 | CUBEX CENTRUM PRAHA

http://www.pediatrie2018.cz
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ZPRÁVY VÝBORU ČPS ČLS JEP
Zápisy z předchozího jednání se schvalují po připomínkovém řízení vždy na následující schůzi výboru. Zprávy z minulých jednání výboru 
jsou ke stažení na https://www.pediatrics.cz/o-spolecnosti/zapisy-z-jednani-vyboru/ 

Níže uvádíme stručný výčet některých vybraných aktivit Výboru za poslední období:
• Výbor ČPS pracuje na kompletní renovaci webových stránek společnosti. Byla provedena revize obsahu stránek, v současné době je 

zadáno vypracování grafického návrhu.
• Výbor ČPS vytvořil jednotná pravidla pro inzerci v médiích ČPS. 
 Pravidla jsou ke stažení na https://www.pediatrics.cz/news/pravidla-inzerce-v-mediich-ceske-pediatricke-spolecnosti/
• V plném proudu jsou přípravy na 13. Kongres českých pediatrů a sester. Byl sestaven předběžný program, běží možnost přihlášení 

k aktivní účasti.
• Byla vybrána pořadatelská agentura (BPP), které bylo svěřeno pořádání Kongresu českých pediatrů a sester v následujících letech. 

Další kongres bude v roce 2019 v Olomouci.
• Průběžně jsou Výborem revidovány a následně vyvěšovány na web společnosti doporučené postupy, které se týkají oboru pediatrie.
• Výbor ČPS připravuje okruhy témat z oblastí léčebně preventivní péče o děti pro eventuální spolupráci s medii, které by mohly být 

zajímavé pro rodiny s dětmi.
• Průběžně probíhají intenzivní jednání o vzdělávacím programu – viz. níže.

Na dehonestující články ve Vox pediatriae směrem k Výboru ČPS v souvislosti se vzděláváním jsme se rozhodli nereagovat (i přes žá-
dosti členské základny, abychom tak učinili). Jsme toho názoru, že polemiky o takovémto obsahu jsou pod naši úroveň. Členové ČPS si 
jistě udělají sami obrázek o tom, jak Výbor ČPS pracuje a do jaké míry je za současnou situaci zodpovědný.

–

VZDĚLÁVÁNÍ

Nadále probíhají jednání zástupců Výboru ČPS s MZ a zástupci PLDD týkající se nového vzdělávacího programu v pediatrii. V současné 
době je stále v řešení obsah vzdělávání ve kmeni i ve specializační části. Proti návrhu, který jsme obdrželi z MZ, jsme podali připomínky. 
Další zasedání akreditační komise proběhla 25. dubna 2018. Seznam akreditovaných zařízení nejen pro obor pediatrie je k dispozici 
na stránkách MZ: http://www.mzcr.cz/odbornik/obsah/akreditovana-zarizeni_1738_3.html 

–

SDĚLENÍ SEKCE MLADÝCH PEDIATRŮ PŘI ČPS

Vážené kolegyně a kolegové,

jako zástupci z řad “mladých pediatrů” si Vás dovolujeme oslovit s ohledem na problematiku začínajících lékařů po škole. Rádi bychom 
v rámci blížícího se pediatrického kongresu uspořádali na toto téma diskuzní fórum. Dle Vašich reakcí, zájmu a aktivity bychom pak tuto 
činnost nadále rozvíjeli ve smyslu větší organizovanosti. Diskutovat bychom například mohli o možnostech zlepšení postgraduálního 
vzdělávání, větší spolupráci mladých pediatrů napříč republikou nebo o tom, co mladý pediatr očekává od pediatrické společnosti. Jde 
nám o reálné problémy, se kterými se mladý lékař po škole v rámci svého pracovního zařazení potýká. Přijďte s námi diskutovat v průbě-
hu 13. Kongresu českých a slovenských pediatrů, který se uskuteční ve dnech 13.–15. září 2018 v Praze. Pro zefektivnění příprav a ko-
ordinace diskuze bychom od Vás uvítali e-mailový kontakt na minimálně jednoho mladého pediatra do 35 let z Vašeho oddělení/
kliniky/ambulance – zašlete prosím na jakoukoliv z níže uvedených emailových adres.

Za koordinační tým sekce Mladých pediatrů se na setkání s Vámi těší
Šárka Fingerhutová (sarka.fingerhutova@vfn.cz), Tomáš Nečas (tomas.necas@bnzlin.cz), Klára Roženková (klara.rozenkova@fnmotol.cz)

–

VÝZVA K NOMINACÍM NA BRDLÍKOVU CENU A DIPLOMY ČPS

Vážené kolegyně a kolegové,

obracíme se na Vás s prosbou o nominace osob, které by ČPS měla/mohla při příležitosti pediatrického kongresu ocenit Brdlíkovou 
cenou nebo Diplomem za celoživotní práci v oblasti léčebně preventivní péče o děti. Brdlíkova cena je určena osobnostem s nad-
regionálním významem, mezi dosavadní laureáty patřili prof.Šamánek, doc. Kopecký, prof. Vávrová, prof Dunovský. Diplomy jsou určeny 
k ocenění za práci pro cca 7–10 osobností, např. primářům, lékařům i sestrám v důchodu (i před důchodem), kteří pomohli – pomáhají 
pediatrické péči v regionu.

Velice Vás prosím, abyste nám napsali i pár řádků o Vašem nominantovi, kterého/kterou bychom chtěli pozvat na náklady ČPS na pře-
dávání diplomů v průběhu kongresu 13.–15. září 2018.

Prosíme, abyste své návrhy posílali Blance Albrechtové na e-mail: balbr@lf1.cuni.cz.
 
S pozdravem
Jiří Zeman

–

https://www.pediatrics.cz/o-spolecnosti/zapisy-z-jednani-vyboru/
https://www.pediatrics.cz/news/pravidla-inzerce-v-mediich-ceske-pediatricke-spolecnosti/
http://www.mzcr.cz/odbornik/obsah/akreditovana-zarizeni_1738_3.html
mailto:sarka.fingerhutova@vfn.cz
mailto:tomas.necas@bnzlin.cz
mailto:klara.rozenkova@fnmotol.cz
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ODBORNÉ A VZDĚLÁVACÍ AKCE 
XXXV. DNY PRAKTICKÉ A NEMOCNIČNÍ 
PEDIATRIE

Kongres XXXV. Dny praktické a nemocniční pediatrie se bude 
konat ve dnech 11.–12. května 2018 v Olomouci. 

Přihlášky k účasti je možné zasílat do 5. května 2018. 

Nejrychlejší přihlášení online na www.solen.cz 
nebo emailem na registrace@solen.cz

–

XVII. SETKÁNÍ LÉKAŘŮ ČR A SR 
V LITOMYŠLI

Datum konání: 11. a 12. května 2018

Téma: Diagnostika alergických a respiračních onemocnění 
u dětí i dospělých 

Technická organizace: Solen s.r.o., Mgr. V. Pávková
Tel.:777 714 679, e-mail: pavkova@solen.cz 

Přihlášky pro účastníky, program: 
www.solen.cz/aktualni-akce.php 

Hlavní organizátor, odborný program: MUDr. Jiří Novák
E-mail: novakjjj@gmail.com 

–

FREYBERGHOVY DNY 

Již 5. ročník konference Freyberghovy dny se bude konat  
v pátek dne 18. května 2018 v Českých Budějovicích. 

Hlavní témata akce:
1. Vliv zevního prostředí na psychosociální prenatální a postnatální 

vývoj plodu a dítěte (včetně vlivu drog, nikotinu a alkoholu).
2. Témata zaměřená na psychologii těhotných žen, plodu  

a novorozenců .

Přihlásit se lze k aktivní i pasivní účasti. 

Garant konference: prof. MUDr. Miloš Velemínský, CSc., dr. h. c.
E-mail: mveleminsky@tbn.cz

Kontaktní osoba: Alena Laurová
E-mail: laurova@zsf.jcu.cz 

–

III. NÁRODNÍ DEN KLINICKÝCH 
HODNOCENÍ 2018

Dne 22. května 2018 se v Jednacím sále Senátu PČR koná již 
3. národní den klinického hodnocení. 

Více informací: v přiložené pozvánce nebo ZDE .

–

CENA ČESKÉ PEDIATRICKÉ SPOLEČNOSTI ZA VĚDECKOU ČINNOST  
A PUBLIKAČNÍ AKTIVITU MLADÝCH PEDIATRŮ

Vážení kolegové, v rámci letošního Kongresu českých pediatrů a sester budou opět udělovány ceny pro mladé pediatry.
Podmínky jsou uvedeny na https://www.pediatrics.cz/ceny-cps/
Žádosti posílejte na adresu balbr@lf1.cuni.cz

Děkujeme

https://www.solen.cz/artkey/act-000299-0000.php
mailto:registrace@solen.cz
https://www.solen.cz/artkey/act-000299-0000.php
mailto:pavkova@solen.cz
http://www.solen.cz/aktualni-akce.php
mailto:novakjjj@gmail.com
https://www.solen.cz/artkey/act-000293-0000.php
mailto:mveleminsky@tbn.cz
mailto:laurova@zsf.jcu.cz
https://pediatrics.cz/_files/200000886-22b6e23afc/CZECRIN Sen%C3%A1t_22_05_2018_p%C5%99edb%C4%9B%C5%BEn%C3%BD program.pdf
https://pediatrics.cz/_files/200000886-22b6e23afc/CZECRIN%20Senát_22_05_2018_předběžný%20program.pdf
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1. VALČIANSKE NÁSTRAHY

Organizátoři akce si vás dovolují co nejsrdečněji pozvat na  
1. ročník Valčianskych nástrah, které se uskuteční v malebném 
prostředí Valčianskej doliny, ve dnech 23.–25. května 2018, 
Snowland, Valčianská dolina, okr. Martin, Slovensko.

Téma: Varia Workshopy – simulačné tréningy 

Odborný garant: Sekcia pediatrickej intenzívnej starostlivosti 
SPS Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek 

Na vaši účast se těší 
doc. MUDr. Slavomír Nosáľ, PhD. 
a kolektiv KDAIM JLF UK a UN Martin

Vás srdečne pozývajú na

1.Valčianske nástrahy
(Tetřeví Boudy na Slovensku)

23. – 25. mája 2018

SNOWLAND
Valčianska dolina

1. Informácia

Jesseniova lekárska fakulta Univerzity Komenského v Martine
Univerzitná nemocnica Martin

Klinika detskej anestéziológie a intenzívnej medicíny JLF UK a UNM
Sekcia pediatrickej intenzívnej starostlivosti SPS
Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek

OZ na pomoc kriticky chorým deťom severného Slovenska

–

39. PRACOVNÍ DNY DĚTSKÉ NEFROLOGIE

Další ročník pracovních dnů dětské nefrologie se bude konat 
ve dnech 25. a 26. května 2018 v Domě kultury v Kroměříži. 
Těšíme se na setkání s vámi. 

Více informací: https://detskanefrologie.bpp.cz/cs/ 

–

III. MOTOLSKÝ DEN ZOBRAZOVÁNÍ 
V DĚTSKÉ RADIOLOGII

VIII. motolský den dětské radiologie se uskuteční 7. června 
2018, v Pražské FN Motol a bude v dalším ročníku pokračovat 
ve zvoleném směru pojetí se zaměřením na praktické tipy, didak-
tičnost a systematické uvažování při indikování zobrazovacích 
metod, jejich provedení a interpretaci. 

Letošním tématem bude zobrazení ledvin u novorozenců a kojenců.

Odborný garant: prof. MUDr. Miloslav Roček, CSc.

Více informací: ZDE  nebo na www.eurocongress.cz

–

3. KLINICKO-LOGOPEDICKÉ SYMPOZIUM

Vážené kolegyně a kolegové,

srdečně zveme na 3. klinicko-logopedické sympozium. Letos 
je termín 22.–23. června 2018 v Praze v Purkyňově ústavu. 
Téma je diagnostika a léčba vývojové dyspraxie. 

Více informací: www.logopedickesympozium.cz 

Těšíme se na vás, za organizační tým 
Barbora Richtrová
Jaroslava Mrkvičková
logosympozium@gmail.com

–

MEZINÁRODNÍ AKCE
IPOKRATES SEMINAR „EVIDENCE BASED 
PHARMACOTHERAPY IN NEWBORNS  
AND CHILDREN“ IMPLEMENTATION  
IN DAILY CLINICAL PRACTICE

Mezinárodní nadace IPOKRaTES pořádala ve dnech 9.–11. 
dubna 2018 v Pražském Karolinu (Praha, Ovocný trh 3) semi-
nář s názvem Evidence Based Pharmacotherapy In Newborns 
And Children“ Implementation In Daily Clinical Practice. Organi-
zační výbor akce byl Czech Pharm Net. 

Více informací o dalších seminářích IPOKRATES: 
www.ipokrates.info 

–

50. SPOLOČNÁ KONFERENCIA 
GYNEKOLÓGIE DETÍ A DOSPIEVAJÚCICH

Jubilejní 50. společná konference gynekologie dětí a dospívají-
cích s mezinárodní účastí u příležitosti 10. výročí EURAPAG se 
koná ve dnech 26. – 28. dubna 2018 v holetu Crowne Plaza 
v Bratislavě. 

Více informací a registrace ZDE

gy
ne
ko
 ló
gia

gy
ne
ko
 ló
gia

gynekológie
detí a dospievajúcich

jubilejná 50. spoločná konferencia

SlovenSká gynekologicko-pôrodnícka SpoločnoSť
Sekcia gynekológie detí a doSpievajúcich SgpS

čeSká gynekologicko-porodnická SpolečnoSt člS Jep
Sekce gynekologie detí a doSpívajících ČgpS ČlS jep

čeSká SpolečnoSt gynekologie detí a doSpívaJících člS Jep

BratiSlava

26.-28. 
apríl 
2018

S medzinárodnou účaSťou
pri príležitoSti 10. výročia eurapag

  www.amedi.sk

–

https://pediatrics.cz/_files/200000873-4f15750124/Val%C4%8Dianske%20n%C3%A1strahy%202018.pdf
https://detskanefrologie.bpp.cz/cs/
http://www.crs.cz/cs/akce/domaci/viii.-motolsky-den-pediatricke-radiologie-2018.html
http://www.eurocongress.cz/
http://www.logopedickesympozium.cz
mailto:logosympozium@gmail.com
http://www.ipokrates.info
http://www.amedi.sk/podujatia/jubilejna-50-spolocna-konferencia-gynekologie-deti-a%C2%A0dospievajucich-106/uvod.html
http://www.amedi.sk/podujatia/jubilejna-50-spolocna-konferencia-gynekologie-deti-a%C2%A0dospievajucich-106/uvod.html
http://www.amedi.sk/podujatia/jubilejna-50-spolocna-konferencia-gynekologie-deti-a%C2%A0dospievajucich-106/uvod.html
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RŮZNÁ SDĚLENÍ
3. ROČNÍK SOUTĚŽE O PUBLIKACI V ČASOPISE S VYSOKÝM IMPACT FACTOREM ZA ROK 
2017 URČENÉ MLADÝM AUTORŮM DO 35 LET

Purkyňův nadační fond vyhlašuje soutěž Ocenění publikace v časopise s nejvyšším impakt faktorem za předchozí rok. Udělení ocenění 
je spojeno s finanční odměnou. Pro ocenění za rok 2017 je k dispozici částka 50 000 Kč, která bude rozdělena mezi 3 až 5 autorů, při-
čemž minimální částka jednoho nadačního příspěvku bude činit 10 000 Kč. Výše finančního ocenění zohlední kvalitu a impact factor jed-
notlivých článků v kontextu celkové úrovně přihlášených prací. O počtu cen, pořadí a výši přidělené částky rozhoduje hodnotící komise.

Další informace a podmínky soutěže naleznete na webových stránkách nadačního fondu: 
http://www.purkynuvfond.cz/oceneni-publikace-v-casopise-s-nejvyssim-impakt-faktorem-za-rok-2017/

Uzávěrka přihlášek do soutěže je 31. května 2018. 

–

DNE 8. BŘEZNA 2018 PROBĚHL SVĚTOVÝ DEN LEDVIN (13TH WORLD KIDNEY DAY).

Záměrem této celosvětové mezinárodní akce je stále upozorňovat laickou populace na to, že nefropatie jsou častým chronickým one-
mocněním ve všech věkových skupinách a většina z nich nemusí mít na počátku žádné závažnější příznaky. Přesto mohou později 
vyústit v situace, které se mohou závažně podílet na morbiditě/mortalitě celosvětové populace. Jde o tzv. Global Awareness Campaign 
usilující zvýšit povědomí (awareness) o nemocích ledvin. Akce je analogická u nás každoročně pořádané “Salt Awareness Week. V ČR 
podporuje aktivity World Kidney Day Česká nadace pro nemoci ledvin, v jejíž správní radě je i níže podepsaný. 

prof. MUDr. Jan Janda, CSc.

–

INFORMACE MINISTERSTVA PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ O ZMĚNÁCH V NEMOCENSKÉM 
POJIŠTĚNÍ – DLOUHODOBÉ OŠETŘOVNÉ A POTŘEBA DLOUHODOBÉ PÉČE PRO DĚTI 
A DOROST

Od 1. června 2018 nabývá účinnosti novela zákona č. 187/2006 Sb. o nemocenském pojištění (zákon č. 310/2017 Sb.), která zavádí tzv. 
dlouhodobé ošetřovné a posuzování potřeby dlouhodobé péče. Nová dávka nemocenského pojištění pomůže rodinám v situacích, kdy 
akutně vznikla potřeba pečovat v domácím prostředí o dítě propuštěné z hospitalizace, a po dobu poskytování dlouhodobého ošetřování 
poskytovat pečující osobě náhradu ztráty příjmu. Dávka „ošetřovné“ (při ošetřování nebo péči dle § 39 ZNP), která slouží k řešení krát-
kodobých situací, zůstává zachována. 

Podrobnější informace jsou na webu ČPS nebo ZDE .

–

VZPOMÍNKA NA MUDR. FRANTIŠKA BRZOBOHATÉHO

Primář dětského oddělení Oblastní nemocnice Kolín, MUDr. René Hrdlička, Ph.D., nám připomíná celoživotní práci emeritního primáře 
dětského oddělení nemocnice Kolín, významného českého pediatra MUDr. Františka Brzobohatého. 

Celou vzpomínku můžete přečíst ZDE .

–

INFORMACE PRO PRIMÁŘE DĚTSKÝCH ODDĚLENÍ
Vážené kolegyně a kolegové,

ve snaze zvýšit uplatnění absolventů lékařských fakult se zájmem o pediatrii se na Vás obracíme s prosbou, abyste nás na e-mail  
balbr@lf1.cuni.cz informovali o volných místech na dětských odděleních, které bychom mohli dát na web ČPS ZDE .

Tuto informaci předáváme i studentům na lékařské fakulty. Současně připomínáme, že každý absolvent ve Vaší nemocnici má možnost 
požádat MZ o finanční příspěvek na celý kmen, což nyní představuje cca 10 000 Kč měsíčně. U rezidenčních míst s platem 26 000 Kč 
měsíčně od MZ na celé 4,5-leté vzdělávání bychom měli upřednostnit nové absolventy nad rámec systemizace, nikoliv již zaměstnané 
lékaře s platem od nemocnice.

Děkujeme za pomoc a spolupráci

–

https://www.pediatrics.cz/dokumenty-ke-stazeni/
https://drive.google.com/open?id=14tPQxUl1Dk2azLeYrCF_v1OzH_PhNK8P
https://www.pediatrics.cz/burza-pracovnich-mist/
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INZERCE – VOLNÁ MÍSTA
DĚTSKÉ ODDĚLENÍ V KRNOVĚ 

Sdružené zdravotnické zařízení Krnov přijme do pracovního poměru lékaře pediatra se specializovanou způsobilostí na funkční místo 
zástupce primáře oddělení pediatrie.

Nabízíme práci na moderně vybaveném pracovišti, nadstandardní platové podmínky, možnost odborného růstu, získání ubytování / 
ubytovna, byt, firemní školka, benefity z FKSP.

Nástup možný ihned, případně možné udělení náborového příspěvku při nástupu.

Kontakt: 
MUDr. Bronislav Sedláček, náměstek LP, tel.: 554 690 280, e-mail: sedlacek.bronislav@szzkrnov.cz 
personální oddělení – Bravencová Lenka, tel.: 554 690 737, e-mail: bravencova.lenka@szzkrnov.cz 

–

OBLASTNÍ NEMOCNICE MLADÁ BOLESLAV 

Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s. hledá lékaře do služeb na dětské pohotovosti. 
Kontakt: prim. MUDr. Jaroslava Chrtková, tel.: 731 542 833, e-mail: jaroslava.chrtkova@onmb.cz

–

NEMOCNICE ČESKÁ LÍPA

Dětské oddělení nemocnici Česká lípa přijme lékaře absolventa (atestovaného lékaře). 

V případě zájmu kontaktujte prosím primáře oddělení: 
MUDr. Josef Gut, e-mail: josef.gut@nemcl.cz

Více informací http://www.nemcl.cz/nabidka-zamestnani/ 

–

LÉKAŘE-ABSOLVENTA PŘIJMOU

Dětské oddělení nemocnice v Liberci – 2 lékaře-absolventy. 
Kontakt: prim. MUDr. Martin Kuchař, e-mail: mkuchar@centrum.cz 

Dětské oddělení nemocnice s poliklinikou Karviná – Ráj. 
Kontakt: prim. MUDr. Lenka Böhmová, e-mail: bohmova@nspka.cz

Dětské a dorostové oddělení K.Z. a.s. Nemocnice Teplice může v současnosti přijmout 1–2 lékaře absolventy. 
Kontakt: prim. MUDr. Jaroslav Procházka, tel.: +420 417 519 311, e-mail: jaroslav.prochazka@kzcr.eu

Dětské oddělení Masarykovy městské nemocnice v Jilemnici příjme 1 lékaře kvalifikovaného v pediatrii  
a 1 lékaře absolventa, ev. v průběhu vzdělávání. 
Kontakt: prim. MUDr. Michaela Jiřičková, e-mail: michaela.jirickova@nemjil.cz 

–

LÉKAŘE-SPECIALISTU PŘIJMOU:

Dětské oddělení nemocnice v Domažlicích – 1 atestovaného lékaře. 
Kontakt: prim. MUDr. František Zahálka, e-mail: frantisek.zahalka@donem.cz 

Dětské oddělení nemocnice v Sušici – 1 lékaře-pediatra.
Kontakt: prim. MUDr. Jiří Skála, e-mail: skala@nemocnice-susice.cz 

Dětské oddělení nemocnice ve Valašském Meziříčí – 2 atestované lékaře.
Kontakt: prim. MUDr. Libor Slováček, e-mail: libor.slovacek@nvm.agel.cz 

WWW.PEDIATRICS.CZ | CPS@PEDIATRICS.CZ
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