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ÚVODNÍ SLOVO
Vážení přátelé, kolegyně a kolegové,

PŘÍBĚHY DĚTSKÝCH PACIENTŮ ZAČÍNAJÍ U PRAKTICKÝCH DĚTSKÝCH LÉKAŘŮ.

Proto jsme pro 13. kongres českých pediatrů a sester, který se uskuteční 13.–15. září 2018 v Praze, připravili jedenáct symposií s příbě-
hy závažně nemocných dětí. Každé symposium zahájí jeden praktický dětský lékař (PLDD), dětský lékař z nemocnice (DL) a specialista 
z dětského centra, kteří nám ukáží, jak se společně a stejnou měrou zasloužili o záchranu dětí. A budeme-li dobře naslouchat, naučíme 
se na jejich práci a osudech dětí mnoho ze současné medicíny.

Kongres přinese i symposia o nových diagnostických metodách a léčbě, o novorozenecké intenzivní péči i o novinkách v praktickém 
dětském lékařství.

V úvodní plenární přednášce poodhalí prof. Cyril Höschl tajemství osobnosti a tvorby v hudbě, další plenární řečníci přiblíží mimo jiné 
příčiny a důsledky světové epidemie dětské obezity i úžasné výsledky protinádorové léčby u dětí.

Pokud přijedete, poznáte letošního nositele Brdlíkovy ceny za celoživotní přínos české pediatrii a setkáte se s předními osobnostmi pe-
diatrie na sekcích „meet-the-expert“ i s výsledky práce mladých pediatrů.

Poznejte s námi nejmodernější a nejnovější pražské kongresové centrum CUBEX, vzdálené pouhých 7 minut metrem z centra Prahy.

Těším se na setkání s Vámi i s Vaší sestřičkou

Prof. Jan Lebl
prezident kongresu
jménem organizačního a programového výboru

http://www.pediatrie2018.cz/
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ZPRÁVY VÝBORU ČPS ČLS JEP
ZPRÁVY Z JEDNÁNÍ VÝBORU JSOU KE STAŽENÍ NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH ČPS ZDE
–

DOPORUČENÉ POSTUPY

Na stránkách ČPS byla vyvěšena nová doporučení pro diagnostiku a terapii hemofie a akutního život ohrožující krvácení (ŽOK) 

Diagnostika a léčba život ohrožujícího krvácení (žok) u dětských pacientů v intenzivní a perioperační péči jsou ke stažení ZDE

Standardy péče o nemocné hemofilií jsou ke stažení ZDE

ODBORNÉ A VZDĚLÁVACÍ AKCE 
COLOURS OF SEPSIS

20. ročník tohoto odborného setkání se bude konat tradičně 
v Ostravě, ve dnech 30. ledna – 2. února 2018. Odborný garant 
MUDr. Roman Kula,CSc. 

Více informací naleznete na webových stránkách 
www.sepseostrava.cz.

–

KONFERENCE DĚTSKÁ DIABETOLOGIE 2018

Pracovní setkání dětských diabetologů, edukační sester a členů 
diabetologických týmů se uskuteční ve dnech 23.–24. března 
2018 v hotelu Duo v Praze. 

Program a přihlášky najdete ZDE

–

17. KONFERENCE DĚTSKÉ PNEUMOLOGIE 

Tato odborná akce se uskuteční dne 7. dubna 2018 v Praze 
a jejím hlavním tématem je letos multidisciplinární péče o ne-
mocné s chronickými respiračními nemocemi a přechod těchto 
nemocných do péče o dospělé. 

Více informací ZDE

–

PRAŽSKÝ IPOKRATES – EVIDENCE BASED 
PHARMACOTHERAPY IN NEWBORNS AND 
CHILDREN

Pražský Ipokrates – Evidence Based Pharmacotherapy in New-
borns and Children: Implementation In Daily Clinical Practice, se 
bude konat ve dnech 9.–11. dubna 2018 v Pražském Karolinu, 
Ovocný trh 3–5. Možnost redukce registračních poplatků pro zá-
jemce z České republiky a Slovenska.

Bližší informace Vám poskytne paní Pavla Pokorná, 
mail: pokornakarlov@seznam.cz 

Pozvánka na akci ke stažení ZDE

–

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.

–

39. PRACOVNÍ DNY DĚTSKÁ NEFROLOGIE

Další ročník pracovních dnů dětské nefrologie se bude konat 
ve dnech 25. a 26. května 2018 v Domě kultury v Kroměříži, 
Tovačovského 2828/22, 767 01 Kroměříž. 

Těšíme se na setkání s vámi.

–

MEZINÁRODNÍ AKCE

INTERNATIONAL CONGRESS  
OF HYPERTENSION IN CHILDREN  
AND ADOLESCENTS

První ročník mezinárodního kongresu International Congress 
of Hypertension in Children and Adolescents (ICHCA 2018) se 
koná dne 9.–11. února 2018 ve španělské Valencii.

http://htpaediatrics.com/

–

ESPGHAN MASTERCLASS IN CLINICAL 
PARENTERAL NUTRITION

Mezinárodní akce ESPGHAN Master Class On Gastrointestinal 
Immunology se bude konat ve dnech 14.–16. března 2018 
v Rotterdamu. 

Více informací získáte na webových stránkách akce: 
www.espghan.org

–

http://www.pediatrics.cz/o-spolecnosti/zapisy-z-jednani-vyboru/
https://pediatrics.cz/_files/200000857-720c97309d/04%20ZOK.pdf
https://pediatrics.cz/_files/200000858-5ad445bd34/01%20Hemofilie%20doporucene%20postupy.pdf
http://www.detskydiabetes.amca.cz/hlavni-menu/vseobecne-informace
http://pneumologie.amca.cz/zakladni-informace/home-1
http://files.pediatrics.cz/200000842-4f7ae5079e/2018_Program_Prague_2017_12_19.pdf
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DŮLEŽITÁ SDĚLENÍ

ZEMŘEL VÝZNAMNÝ ČESKÝ PEDIATR PROF. MUDR. KAREL KŘEPELA, CSC.

V sobotu 13. 1. 2018 ve věku 88 let zemřel pan profesor MUDr. Karel Křepela, CSc. významný český pediatrický pne-
umolog a ftiseolog.

Po ukončení lékařské fakulty pracoval 2 roky v Podbořanech a od r. 1955 pak již trvale působil na pediatrické klinice 
IPVZ a 1. LF UK v Thomayerově nemocnici. Ve zdravotnictví působil i jako primář kliniky, v pedagogické činnosti byl 
na počátku 90. let minulého století několik let přednostou kliniky a vedoucím katedry pediatrie IPVZ. Učil i mediky na II. 
LF UK. Zkoušel atestace I. i II.stupně z pediatrie.Velmi aktívně působil v České pneumologické společnosti ČLS JEP.

Výtečně přednášel, přesný výborně připravený. V roce 1982 získal kandidaturu na téma Využití funkční bronchografie u dětí a mladistvých. 
Docentem byl jmenován v roce 1990 a profesorem v roce 1993. Byl autorem 132 vědeckých publikací, z toho bylo 25 kapitol v monografiích. 
Popsal jako první u nás byl Williams-Campbelův syndrom a Fatální familiární granulomatózu. Jeho knihám Tuberkulóza dětí a dorostu a její 
diferenciální diagnostika a THORAX – atlas RTG snímků a kazuistik dětských plicních nemocí se dostalo pozornosti i v zahraničí.

Byl do posledních dnů velmi aktívní. Ještě v prosinci 2017 působil na naší pneumologické ambulanci a ochotně se dělil s mladými ná-
sledníky o své obrovské znalosti a zkušenostmi.

Byl skvělý lékař a skromný, přátelský člověk. Proto se mu od ČLK dostalo v roce 2011 titulu Rytíř českého lékařského stavu.

Doc. MUDr. Ivan Novák, CSc.
Doc. MUDr. Hana Houšťková, CSc.

RŮZNÉ

VYŠETŘENÍ K ZÁCHYTU TĚŽKÝCH VROZENÝCH PORUCH IMUNITY

Částice TREC (z anglického T-cell receptor excision circle) v krvi vznikají během vývoje T lymfocytů. 

U těžkých poruch imunitního systému (SCID) je počet částic TREC velmi nízký nebo nulový, a proto se vyšetření TREC využívá k novo-
rozeneckému screeningu (např. ve většině států USA).

Pro děti se SCID může mít velmi závažné následky  i očkování živými vakcínami  (rotaviry), proto  je vyšetření vhodné před podáním  
takové vakcíny.

Možnosti vyšetření TREC
• U dětí s podezřením na těžký imunodeficit vyšetření hradí pojišťovna.
• Vyšetření před podáním živé vakcíny (rotaviry) je nabízeno také samoplátcům za úhradu 500,- (Genetická laboratoř CKTCH Brno).
• Vyšetření se provádí optimálně u dětí do věku 6 měsíců.
• Vyšetření se provádí ze suché kapky krve dítěte, kterou odebere pediatr a spolu se žádankou zašle do laboratoře. Výsledek 
vyšetření je do 7 dní zaslán zpět lékaři.

• Důležitá je správná interpretace výsledku a případně návaznost na specializované imunologické pracoviště.

Je třeba mít na paměti, že tato metoda zachycuje pouze nejzávažnější případy s chyběním novotvorby T lymfocytů, ale nevyloučí jiné 
méně závažné poruchy imunity nebo reakce na očkování. 

Naopak v případě nulových nebo významně snížených hodnot TREC se nemusí vždy jednat o SCID, děti s takovým výsledkem by měly 
být podrobně vyšetřeny na specializovaném imunologickém pracovišti.
 
Vyšetření poskytuje:
Genetická laboratoř, Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie Brno 
• podezření na závažnou poruchu imunity a pro samoplátce před očkováním živou vakcínou
• kontakt: tomas.freiberger@cktch.cz

a Laboratoř molekulární genetiky, Klinika dětské hematologie a onkologie, FN Motol
• podezření na závažnou poruchu imunity
• kontakt: eva.fronkova@lfmotol.cuni.cz
 
Více informací na http://www.cktch.cz/vysetreni-k-zachytu-tezkych-vrozenych-poruch-imunity/t2235 
a http://www.imunodeficience.cz/dostupna-vysetreni/treckrec/

–

lukasdolezel
Lístek s poznámkou
Marked nastavil lukasdolezel
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PATRON DĚTÍ POMÁHÁ DĚTEM S VÁŽNÝM ONEMOCNĚNÍM

Honzík je osmiletý kluk, který trpí Angelmanovým syndromem. Je odkázaný na invalidní vozík a potřebuje neustálou péči. Jak Honzík 
roste, je pro maminku čím dál tím těžší ho na vozíku přesouvat. Proto se rodina rozhodla pořídit přídavný elektrický pohon. Honzíkova 
lékařka rodičům doporučila, aby se obrátili na projekt PATRON dětí, který může pomoci s financováním. 

Prostřednictvím online sbírky jsme na přídavný pohon pro Honzíka vybrali 17 900 Kč.

V PATRONu dětí pomáháme sociálně a zdravotně znevýhodněným dětem z celé České republiky. Na webu www.patrondeti.cz zveřejňuje-
me příběhy dětí, na které se skládají drobní dárci libovolnou částkou. Pomoc je určena například na zdravotní pomůcky, osobní asisten-
ce, speciální výživu, bezbariérové úpravy v bytě a další potřeby. 100 % vybrané částky jde rodině.

Možná podobný příběh, jako je ten Honzíkův, ze své praxe znáte. Setkáte-li se s rodinou, která potřebuje finanční pomoc, doporučte jim 
PATRONa dětí. Nebo nám předejte kontakt na zákonného zástupce dítěte (s jeho souhlasem) a my už se o všechno postaráme. Příběhy 
dětí lze také přihlašovat přímo na webových stránkách projektu www.patrondeti.cz. 

Máte-li dotazy, neváhejte napsat na info@patrondeti.cz 
nebo zavolat na infolinku 601 188 166 (Po–Pá od 10 do 16 hod).

–

INZERCE – VOLNÁ MÍSTA
Dětské oddělení Nemocnice Na Bulovce hledá lékaře s praxí v dětské gastroenterologii na místo vedoucího lékaře gastroenterolo-
gického úseku. Náplní práce bude především vedení gastroenterologické ambulance a provádění specializovaného vyšetřování včetně 
gastroskopie. 

Nástup možný od 1. 4. 2018. 

Kontakt: prim. MUDr. Ivan Peychl
tel. 266 082 384 
e-mail: ivan.peychl@bulovka.cz.

–

WWW.PEDIATRICS.CZ
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