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ÚVODNÍ SLOVO 
Vážené kolegyně a kolegové, milí přátelé!

Je nám velkou ctí pozvat Vás po 9 letech opět do Olomouce, která bude letos ve dnech 26.–28. 9. 
hostitelkou našeho 14. Českého pediatrického kongresu s mezinárodní účastí. Za uplynulých 9 let se 
opět mnohé změnilo. Česká pediatrie si sice stále udržuje tradičně výbornou úroveň a mezinárodní po-
stavení, má však řadu svých problémů a prochází logickým vývojem v kontextu nových medicínských 
poznatků, aktuálních společenských změn i neklidné mezinárodní situace. Naše řady se rozrůstají 
o generaci mladých nadějných pediatrů, kteří budou postupně přebírat zodpovědnost za českou pe-
diatrii. Na druhé straně však během dalších 5 let plánuje řada vynikajících praktických i nemocničních 
lékařů po dlouholeté práci ukončení svého aktivního působení. Abychom udrželi kvalitu a kontinuitu 
pediatrické péče, je nutné spojit úsilí praktických a nemocničních lékařů. Je mnoho otázek, o kterých 
je třeba trpělivě diskutovat a společně najít konsenzus. Naše dětská populace si to zaslouží. 

Město Olomouc se rovněž rozrostlo a stále vzkvétá. Svým historickým bohatstvím si v mezinárodních průvodcích vysloužilo tituly jako 
„A Pearl of the Baroque“ a „Olomouc as a small Prague“. Milovníkům historie má stále co nabídnout. Je také městem Univerzity Palacké-
ho, 2. nejstarší univerzity v českých zemích založené v roce 1573. Její Lékařská fakulta vychovává mezi 2250 studenty i naše nástupce.

Těšíme se tedy na vás v září 2019. Doufáme, že si v Olomouci společně s námi vychutnáte nejen pestrý a zajímavý odborný program, 
ale i hodně radostí ze společných neformálních setkání v přátelském kruhu a užijete si některé krásy naší „malé Prahy“ a jejího okolí.

Na shledanou v Olomouci

Prof. MUDr.Dagmar Pospíšilová, Ph.D. 
prezidentka kongresu

Výbor České pediatrické společnosti ČLS JEP
Kolektiv lékařů Dětské kliniky Fakultní nemocnice v Olomouci

–

ZPRÁVY VÝBORU ČPS ČLS JEP
MEZIOBOROVÉ STANOVISKO K POOPERAČNÍ PÉČI PO TONZILOTOMII NEBO 
TONZILEKTOMII U DOSPĚLÝCH A DĚTSKÝCH PACIENTŮ

Společný dokument tří odborných společností doporučuje všem pracovištím provádějícím TT nebo TE vznik samostatného konkrétního 
řízeného dokumentu

Dokument ke stažení ZDE

–

https://www.pediatrics.cz/news/mezioborove-stanovisko-k-pooperacni-peci-po-tonzilotomii-nebo-tonzilektomii-u-dospelych-a-detskych-pacientu/
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METODICKÝ POKYN K PROVÁDĚNÍ SCREENINGU SLUCHU U DĚTÍ VE VĚKU 5 LET 

Na webových stránkách Ministerstva zdravotnictví byl v prosinci 2018 zveřejněn Věstník MZ ČR č.11/2018, jehož jednou kapitolou je  
Metodický pokyn k provádění screeningu sluchu u dětí ve věku 5 let (Věstník naleznete ZDE ). Součástí vyhlášky č. 301/2018 je i výkon 
č. 71112 – audiometrický screening sluchu dítěte ve věku 5 let (ke stažení ZDE ). Nové informace o screeningu sluchu novorozen-
ců a dětí ve věku 5 let, včetně Metodického pokynu a seznamu ORL pracovišť, která provádí audiometrické vyšetření, jsou uvedeny 
na http://www.otorinolaryngologie.cz/screening-sluchu

–

ZÁPISY Z JEDNÁNÍ VÝBORU

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/.

–

VZDĚLÁVÁNÍ

Termíny atestací z dětského lékařství a kurzů po kmeni pediatrie na roky 2019 a 2020

2019 
Kurzy po kmeni: 
8.–12. 4. 2019 – Masarykova Univerzita Brno 
2.–6. 9. 2019 – Fakultní nemocnice Ostrava Poruba, KDL
11.–15. 11. 2019 – 2. LF UK Praha

Atestace obor dětské lékařství: 
3.–7. 6. 2019 – 2. LF UK Praha 
4.–6. 11. 2019 – LF Plzeň 
25.–27. 11. 2019 – Masarykova Univerzita, Brno 

Atestační otázky z dětského lékařství ke stažení ZDE

2020 
Kurzy po kmeni:
20.–24. 4. 2020 – 3. LF UK 
9.–13. 11. 2020 – 2. LF UK Praha 

Atestace obor dětské lékařství:
18.–19. 5. 2020 – 1.LF UK Praha 
12.–14. 10. 2020 – UP Olomouc
9.–12. 11. 2020 – Hradec Králové

ODBORNÉ A VZDĚLÁVACÍ AKCE 
XIV. PEDIATRICKÝ KONGRES 
S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ

26.–28. 9. 2019, Olomouc
https://pediatrie2019.bpp.cz/cs

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

Česká pediatrická společnost ČLS JEP ve spolupráci s Odbornou 
společností praktických dětských lékařů a Sdružení praktických 
lékařů pro děti a dorost Vás srdečně zve ve dnech 26.–28. září 
2019 do Olomouce, kde se koná 14. ročník Pediatrického kongre-
su s mezinárodní účastí. Podrobné informace naleznete na webo-
vých stránkách kongresu: https://pediatrie2019.bpp.cz/cs

Výbor ČPS

–

SEKCE „MLADÍ PEDIATŘI“

V rámci 14. Pediatrického kongresu s mezinárodní účastí (Olo-
mouc, 26.–28. 9.2019) zveme mladé pediatry ze všech DO a pe-
diatrických ambulancí k účasti na sekci „Mladí pediatři“, ve které 
chceme navázat na úspěchy minulých setkání. 

Zamyslete se nad zajímavými kazuistikami, které jste viděli, 
pracovními zkušenostmi, které jste prožili, či vlastními projekty, 
a přihlaste se na kongres. Pojďme diskutovat nad tím, co je nám 
blízké, a v atmosféře, kterou si sami vytvoříme. Pojďme se po-
znávat a obohacovat o své zkušenosti. 

Abstrakta je možné vkládat v českém/slovenském/anglickém ja-
zyce (věk prvního autora do 35 let) cestou internetových stránek 
(https://pediatrie2019.bpp.cz).

Aktivní účastníci mají slevu na registračním poplatku.

Za koordinační tým sekce Mladých pediatrů  
se na setkání s Vámi těší 
Šárka Fingerhutová, Tomáš Nečas a Vít Neuman

–

http://www.mzcr.cz/Legislativa/dokumenty/vestnik-c11/2018_16563_3810_11.html
https://pediatrics.cz/_files/200000915-1d9bf1e949/vyhl%C3%A1%C5%A1ka%20zdrav%20v%C3%BDkony.pdf
http://www.otorinolaryngologie.cz/screening-sluchu
http://www.otorinolaryngologie.cz/screening-sluchu
https://www.pediatrics.cz/o-spolecnosti/zapisy-z-jednani-vyboru/
https://pediatrics.cz/_files/200000905-08214091b2/D%C4%9Btsk%C3%A9%20l%C3%A9ka%C5%99stv%C3%AD%20(2)%20atest.%20ot%C3%A1zky.doc
https://pediatrie2019.bpp.cz/cs
https://pediatrie2019.bpp.cz/cs
https://pediatrie2019.bpp.cz/cs/
https://pediatrie2019.bpp.cz/
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OSTATNÍ ODBORNÉ AKCE V ČR
51. KONFERENCE GYNEKOLOGIE DĚTÍ 
A DOSPÍVAJÍCÍCH

4.–6. 4. 2019, Hradec Králové 
https://detskagynekologie.amca.cz/

–

BESKYDSKÉ PEDIATRICKÉ DNY 2019

12.–13. 4. 2019, Ostravice u Frýdku – Místku 
https://bpd2019.bpp.cz/cs/ 

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovoluji si vás pozvat na Beskydské pediatrické dny 2019, které 
se konají opět na Ostravici u Frýdku – Místku, 12.–13. 4. 2019, 
tentokrát v příjemném prostředí hotelu Sepetná. 

Témata konference se týkají různých oblastí pediatrie a spolu-
pracujících oborů a budou aktuální pro lékaře i sestřičky. Jsem 
přesvědčena, že si opět z tohoto tradičního pediatrického setkání 
všichni odneseme mnoho nových odborných poznatků i společ-
ných setkání. Pevně věřím, že krásná beskydská příroda a jarní 
počasí hezké zážitky z našeho setkání ještě umocní.

Těším se na shledanou s vámi v Beskydech
MUDr. lvana Röschlová

–

REGIONÁLNÍ PEDIATRICKÝ SEMINÁŘ 
RUMBURAK 2019

26.–27. 4. 2019, Znojmo
www.pediatrierumburak.net

8. ročník Regionálního pediatrického semináře se koná ve dnech 
26.–27. dubna v malebného koutu Vranovské přehrady, v hote-
lu Rumburak. Pořadatel semináře je Dětské oddělení Znojmo. 
Účast bude hodnocena v systému celoživotního vzdělávání 
ČLK. Pro sestry je akce také ohodnocena kredity.

–

XIII. NÁRODNÍ KONGRES ČSIM

24.–26. 4. 2019, Praha
www.csim.cz

Vážené kolegyně a kolegové,

XIII. národní kongres ČSIM se nezadržitelně blíží, s letním ča-
sem, který si na hodinkách nastavíme již tento víkend, dokonce 
o hodinu dříve, než určují astronomické hodiny. Chci Vás ještě 
jednou pozvat 24.–26. dubna 2019 do hotelu Pyramida v Praze 
(podrobnosti na www.csim.cz v Kalendáři akcí). 

Odborný program Vás jistě zaujme, dozvíte se více o oboru, kte-
rý spotřebovává až 10% nemocničních rozpočtů, budete se mít 
možnost aktivně zapojit formou elektronického hlasování i ano-
nymně položených otázek. 

Uvidíte v akci nestora umělé plicní ventilace Luciana Gattinoniho 
(pozor, neplést s Pavarottim) i českou intenzivistickou špičku. 

Ve čtvrtek nás společenským programem bude provázet hudba 
lékařů – psychiatrů, což je reflexe pořadatelů na dnešní lehce 
psychiatrickou dobu. Uvidíte... prostě přijeďte a uvidíte. 

Zdraví a zve
Prof. MUDr. Vladimír Šrámek, Ph.D.
předseda výboru ČSIM

–

DNY DĚTSKÝCH IBD 2019

16.–18. 5. 2019, Kurdějov
https://ibdkazuistiky.cz/

Tradiční akce je zaměřena zejména na problematiku zánětlivých 
střevních onemocnění u dětí. Je vhodná jak pro lékaře-specia-
listy, tak pro lékaře z dětských oddělení a praktické lékaře pro 
děti a dorost se zájmem o problematiku dětské gastroenterologie 
a také pro střední zdravotnický personál gastroenterologických 
pracovišť. 

–

XXXVI. KONGRES PEDIATRIE PRO PRAXI
 
17.–18. 5. 2019, Olomouc 
www.pediatriepropraxi.cz 

–

8. ČESKO-SLOVENSKÁ KONFERENCE 
KLINICKÉ FARMAKOLOGIE

19.–21. 9. 2019, Rožnov pod Radhoštěm

Česká společnost klinické farmakologie ČLS JEP, si Vás dovolují 
pozvat na 8. Česko-slovenskou konferenci klinické farmakologie, 
která se bude konat 19-21.9.2019 v hotelu Relax, Rožnov pod 
Radhoštěm. 

Další informace: doc. MUDr. Ivana Kacířová, Ph.D.
Tel.: 59 737 4391

–

https://bpd2019.bpp.cz/cs/
http://www.pediatrierumburak.net
http://www.csim.cz
http://www.csim.cz
https://ibdkazuistiky.cz/
http://www.pediatriepropraxi.cz
https://www.pediatriepropraxi.cz/
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PRACOVNÍ DNY DĚTSKÉ 
GASTROENTEROLOGIE A VÝŽIVY

3.–5. 10. 2019, Doksy
www.bos-congress.cz/gastroped2019 

Dobrý den,

dovolujeme si Vás a Vaše kolegy pozvat k účasti na akci Pracovní 
dny dětské gastroenterologie a výživy, která se uskuteční v ter-
mínu 3.–5. 10. 2019 v Doksech. Odbornými garanty akce jsou 
MUDr. Jitka Skálová a MUDr. Lubomír Zahradníček – Dětská 
klinika FZS UJEP, Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem,  
o. z. a Krajská zdravotní, a.s doc. MUDr. Jiří Bronský, Ph.D. – 
předseda Pracovní skupiny gastroenterologie a výživy ČPS ČLS 
JEP. Důležité informace ZDE  nebo na webových stránkách 
kongresu: www.bos-congress.cz/gastroped2019 

Předem děkujeme a jsme s pozdravem
Sekretariát sympozia

–

XIII. SETKÁNÍ ČESKÝCH A SLOVENSKÝCH 
DĚTSKÝCH REVMATOLOGŮ, 
REVMATOLOGICKÝCH SESTER 
A FYZIOTERAPEUTŮ

10.–12. 10. 2019, Mikulov
https://revmadeti.cz/

–

MEZINÁRODNÍ AKCE
IX. SYMPÓZIUM O PRIMÁRNYCH 
IMUNODEFICIENCIÁCH

24. 4. 2019, Austria Trend Hotel, Bratislava
http://dev.solen.sk/kongresy/ix-sympozium-o-primarnych-imuno-
deficienciach/registracia 

Slovenská spoločnosť alergológie a klinickej imunológie, Dia-
gnostické a výskumné centrum pre primárne imunodeficiencie 
nadácie Jeffrey Modella pri DK LF UK a NÚDCH Bratislava, The 

J-project a spoločnosť SOLEN si Vás dovoľujú srdečne pozvať 
na podujatie IX. sympózium o primárnych imunodeficienci-
ách, ktoré sa uskutoční 24. 4. 2019 už tradične v Austria Trend 
Hoteli v Bratislave. 

Odborný garant a koordinátor podujatia: doc. MUDr. Peter 
Čižnár, CSc. 

Hlavné témy: Poruchy protivírusovej imunity, Protilátkové 
imunodeficity u detí a dospelých, Autoinflamatórne choro-
by. Pozvanie prednášať okrem slovenských odborníkov prijali aj: 
prof. Anna Šedivá (Praha), prof. Jiří Litzman (Brno). 

Odborné podujatie je zaradené do kontinuálneho medicínskeho 
vzdelávania. Registrovaní účastníci dostanú na záver podujatia 
potvrdenie o účasti s kreditmi CME. 

Kompletné informácie o poplatkoch, ubytovaní a registračný for-
mulár nájdete na internetovej stránke spoločnosti SOLEN: 
www.solen.sk v sekcii Kongresy a semináre.
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IX. sympózium  
o primárnych imunodeficienciách
9th Symposium  
on Primary Immunodeficiencies

Diagnostické a výskumné centrum pre primárne imunodeficiencie nadácie Jeffrey Modella pri DK LF UK a NÚDCH Bratislava
The J-project, ECE IPI Center
Slovenská spoločnosť alergológie a klinickej imunológie
Slovenská imunologická spoločnosť
Spoločnosť SOLEN
vás pozývajú na

24. apríl 2019, Austria Trend Hotel, Bratislava 
Odborný garant: doc. MUDr. Peter Čižnár, CSc.
Podujatie bude ohodnotené CME kreditmi
Organizačné zabezpečenie: Solen, s. r. o., Ambrova 5, 831 01 Bratislava, tel: +421 2 5413 1365, mail: kongres@solen.sk
Viac informácií a registračný formulár nájdete na: www.solen.sk v sekcii Kongresy a semináre.

–

9TH EUROPAEDIATRICS CONGRESS

13.–15. 6. 2019, Dublin, Irsko
http://www.europaediatrics2019.org

–

30. ANNUAL MEETING OF THE EUROPEAN 
SOCIETY OF PAEDIATRIC AND NEONATAL 
INTENSIVE CARE (ESPNIC 2019)

18.–21. 6. 2019, Salzburg, Rakousko 
https://espnic2019.kenes.com/

–

EAP CONGRESS 2019

19.–22. 9. 2019, Porto, Portugalsko
http://www.eapcongress.com/

–

http://www.bos-congress.cz/gastroped2019
http://www.bos-congress.cz/admin/dokumenty/gastroped2019.pdf
http://www.bos-congress.cz/gastroped2019
https://pediatrics.cz/_files/200000944-1a7681b69c/07-03-2019_Pozvánka%20-%20příloha%20mailu.pdf
http://dev.solen.sk/kongresy/ix-sympozium-o-primarnych-imunodeficienciach/registracia
http://dev.solen.sk/kongresy/ix-sympozium-o-primarnych-imunodeficienciach/registracia
http://www.solen.sk
http://www.solen.sk
http://dev.solen.sk/kongresy/ix-sympozium-o-primarnych-imunodeficienciach/registracia
http://www.europaediatrics2019.org
https://espnic2019.kenes.com/
https://espnic2019.kenes.com/
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RŮZNÁ SDĚLENÍ
VZDĚLÁVACÍ CYKLUS PEDOPSYCHIATRIE PRO PRAKTICKÉ LÉKAŘE

Vybrané kapitoly  
z pedopsychiatrie  
pro praktické lékaře

Termíny: 29. 3., 12. 4., 10. 5, 7. 6. 2019,  
vždy v čase 9:00–15:30 hod.
Místo konání: Ostrava

Více informací ZDE

INZERCE – VOLNÁ MÍSTA
LUHAČOVICE

–

MLADÁ BOLESLAV

Dětské oddělení ON Mladá Boleslav přijme lékaře s atestací 
nebo s kmenem./ L2, L3/

Kontakt na primáře oddělení: MUDr.Jaroslava Chrtková
Tel.: 737 855 474, e-mail: jaroslava.chrtkova@onmb.cz 

–

OLOMOUC

Fakultní nemocnice Olomouc přijme lékaře / lékařku na Odděle-
ní 21C – JIRP Dětské kliniky. 

Přihlášky je možné zaslat do 30. března 2019 prostřednictvím 
tlačítka „ODPOVĚDĚT“, které naleznete v detailu inzerátu na na-
šich webových stránkách FNOL www.fnol.cz v sekci „Kariéra 
a vzdělávání“ v záložce „Kariéra“ (https://kariera.fnol.cz/kariera/). 

–

ŘÍČANY

Bavila by Vás práce v Olivově dětské léčebně? Pojďte do toho 
s námi! Olivova dětská léčebna přijme pediatra. 

Kontakt: Olga Trnková, personalistka
Tel.: 602 627 741, e-mail: personal@olivovna.cz 

–

STRAKONICE 

Nemocnice Strakonice a.s hledá lékaře na dětské oddělení Pe-
diatrické pracoviště s významnou nadregionální působností je 
akreditované pro vzdělávání. Kvalifikační dohody se neuzavírají. 
Úvazková flexibilita. 

Informace: www.nemst.cz
Tel.: 777 142 880, e-mail: deo-prim@nemocnice-st.cz

–

WWW.PEDIATRICS.CZ | CPS@PEDIATRICS.CZ

Starší čísla bulletinu najdete na www.pediatrics.cz

https://naserovnovaha.cz/pedopsychiatrie-pro-prakticke-lekare/
http://www.fnol.cz/
http://www.fnol.cz/
http://kariera.fnol.cz/kariera/
http://www.nemst.cz/
http://www.nemst.cz/
https://www.pediatrics.cz/
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