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ÚVODNÍ SLOVO
Vážení kolegové,
dostává se Vám do rukou další číslo bulletinu České pediatrické společnosti. Jako již tradičně Vám přinášíme novinky z jednání Výboru
i přehled plánovaných odborných akcí v oboru pediatrie. Nechybí ani odkaz na nově vypracované stanovisko v oboru paliativní medicíny
a již tradiční rubrika s inzercí volných míst na pediatrických pracovištích.
Dovolujeme si Vás také upozornit na blížící se 14.pediatrický kongres,který se bude konat již v září v Olomouci. Programový výbor sestavil definitivní program, který je k dispozici na webových stránkách kongresu. Také pro Vás připravujeme zcela nové www stránky ČPS,
na jejichž dokončení budeme přes prázdniny pracovat. V rámci vzdělávání je novinkou poslední zasedání akreditační komise, kde byla
přidělena residenční místa jednotlivým pediatrickým pracovištím a schváleny akreditace pro vzdělávání v pediatrii.

Přejeme Vám příjemné léto!
Redakce bulletinu ČPS

–

ZPRÁVY VÝBORU ČPS ČLS JEP
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/.
–

PODMÍNKY UDĚLOVÁNÍ CEN ČPS ZA NEJLEPŠÍ PUBLIKACI V OBORU PEDIATRIE PRO
AUTORA MLADŠÍHO 35 LET
Výbor České pediatrické společnosti ČLS JEP vydal v souladu s ustanovením § 4, odst. 2 a následující, Stanov ČLS JEP dne 13. 3. 2019
Vnitřní předpis ČPS č. 1, kde jsou specifikované podmínky pro udělování Cen za publikační aktivitu v oboru pediatrie pro autora mladšího
35 let. Celý text si můžete přečíst ZDE .
–
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ZPRÁVY Z AKREDITAČNÍ KOMISE
Dne 2. 5. 2019 se sešla akreditační komise. V rámci zasedání byla řešena zejména residenční místa a akreditace pracovišť
pro vzdělávání v oboru pediatrie.

RESIDENČNÍ MÍSTA
V oboru Pediatrie bylo podáno celkem 44 žádostí o 92 rezidenčních míst (RM). Z formálních důvodů byly 3 žádosti o 7 RM vyloučeny.
Akreditační komisi (AK) bylo tedy předloženo k odbornému hodnocení 41 žádostí o 85 RM.
• AK žádá zvážit MZ ČR o znovuzařazení vyloučených žádostí. Dále žádá o možnost vypsání dalšího programu za účelem využití
zbývajících finančních prostředků, případné převedení nevyužitých RM do roku 2020.
• AK žádá po MZ ČR upravení metodiky, aby se rezidentem mohl stát pouze absolvent. Dotace by neměla být využívána na pokrytí
mzdových prostředků pro stávající zaměstnance lůžkových zařízení.
• AK ohodnotila přijaté žádosti a doporučila získání dotace pro uvedená zdravotnická zařízení. AK hlasovala o přidělení RM všem ZZ
dle přiloženého seznamu.
• AK žádá, aby došlo ke změně legislativy, dle které by bylo možno přidělovat RM již dříve (informace o přidělených RM již v březnu,
výběrová řízení pak květen příslušného roku).
–

AKREDITACE PRO VZDĚLÁVÁNÍ V OBORU PEDIATRIE
Akreditační komisi bylo předloženo 35 došlých žádostí o udělení akreditace k provádění vzdělávání ve vlastním specializovaném výcviku
v oboru pediatrie.
• Ve 3 případech bylo doporučeno doplnění žádosti, která bude posuzována na příštím zasedání AK.
• V ostatních případech bylo doporučení AK kladné.

ODBORNÉ A VZDĚLÁVACÍ AKCE
XIV. PEDIATRICKÝ KONGRES S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ
26.–28. 9. 2019, Olomouc
https://pediatrie2019.bpp.cz/cs
Témata kongresu:
• Výživa v pediatrii
• Nefrologie I.: obstrukční uropatie
• Co to slyší ucho mé
• Co mám dělat s...
• Nové technologie v pediatrii
• Dětská onkologie
• Gastroenterologie
• Dětská hematologie
• Jak diagnostikovat pouhou aspekcí
• Indikace a interpretace laboratorních vyšetření v pediatrii

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Uzlinový syndrom
Neonatologie
JIP
Péče o pacienta s asplenií a hyposplenií
Zlobivé dítě?
Potížisti nebo puberťáci?
Když chybí radost v životě
Varia
Sekce mladých pediatrů
Sesterská sekce
Předání diplomů a ocenění

Plenární přednášky:
• Možnosti a rizika ovlivnění lidského genomu
• Mikrobi, mikrobiom a neinfekční pediatrická onemocnění
• The rational use of vitamin D in pediatrics
• Autoinflamácia a spektrum jej prejavov v praxi
• Why should we screen for arterial hypertension in children and adolescents
• Funkční příznaky u dětí
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PRACOVNÍ DNY DĚTSKÉ
GASTROENTEROLOGIE A VÝŽIVY

XXIX. KONFERENCE DĚTSKÝCH
HEMATOLOGŮ A ONKOLOGŮ ČR A SR

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

1.–3. 11. 2019, Hradec Králové
https://hemahk.bpp.cz/cs/

Témata:
Polytematické – gastroenterologie, hepatologie, výživa, IBD
–

XIII. SETKÁNÍ ČESKÝCH A SLOVENSKÝCH
DĚTSKÝCH REVMATOLOGŮ,
REVMATOLOGICKÝCH SESTER
A FYZIOTERAPEUTŮ
10.–12. 10. 2019, Mikulov
https://revmadeti.cz/
Hlavní témata:
• Juvenilní idiopatická artritida
• Juvenilní spondyloartritida
• Uveitidy
• Onkologická a gastrointestinální onemocnění a dětský
revmatolog
• Novinky v dětské revmatologii

–

XIV. BRNĚNSKÉ HEMATOLOGICKÉ DNY
6.–7. 11. 2019, Brno
https://www.hematology.cz/sjezdy/seznam_akci.php
Česká hematologická společnost ČLS JEP, Česká společnost
pro trombózu a hemostázu a Fakultní nemocnice Brno si Vás
dovolují pozvat na 14. ročník Brněnských hematologických dnů.
Hlavní téma konference je Trombóza v onkologii, Chronická lymfatická leukemie (CLL) a další chronické lymfatické leukemie.
–

14. ČESKO-SLOVENSKÝ KONGRES
DĚTSKÉ ANESTÉZIE, INTENZIVNÍ PÉČE
A URGENTNÍ MEDICÍNY
8.–9. 11. 2019, Praha
https://www.sdaim-kongres.cz/uvodni-slovo/

–

REZIDENTI 2019
ČESKO-SLOVENSKÝ KONGRES
DĚTSKÉ ANESTÉZIE, INTENZIVNÍ PÉČE
A URGENTNÍ MEDICÍNY

1.–2. 11. 2019, Mariánské Lázně
https://ahou.cz/rezident
Vážené kolegyně, vážení kolegové,

08.–09. 11. 2019

Vienna House Diplomat Prague

zveme Vás k účasti na kurzu určeném pro mladé lékaře – primárně pro rezidenty v oboru Praktické lékařství pro děti a dorost
a lékaře zařazené do vzdělávacího programu Pediatrie, kteří
mají zájem vzdělávat se v tématech, jež denně řeší ve svých
ordinacích praktičtí dětští lékaři.
Kurz se bude konat ve dnech 1.–2. 11. 2019 v Mariánských Lázních. Odborným garantem kurzu je OSPDL ČLS JEP.

–

XXV. LUHAČOVICKÉ PEDIATRICKÉ DNY

Hlavním tématem této prakticky zaměřené akce je výživa.

15.–17. 11. 2019, Lázně Luhačovice, Společenský dům

Přihlásit se je možné na webové adrese www.ospdl.eu pod hlavičkou Rezident, kde najdete i odborný program.

Téma:
Genetika, vrozené vady v dětském věku

Těším se s Vámi na setkání
MUDr. Alena Šebková
Předsedkyně OSPDL ČLS JEP

Kontakt:
prim. MUDr. Jana Rydlová, Lázně Luhačovice
rydlova@lazneluhacovice.cz

–

Odborní garanti:
prof. MUDr. Hana Hrstková, CSc., prof. MUDr. Jaroslav Slaný, CSc.
–
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3. MULTIOBOROVÉ SETKÁNÍ DĚTSKÉ
POLYTRAUMA

SALZBURSKÉ LÉKAŘSKÉ SEMINÁŘE
OMI SEMINARS 2020

27. 11. 2019, Moravská Ostrava
Program ke stažení ZDE

Dobrý den,

–

MEZINÁRODNÍ AKCE
KONGRES EUROPEAN ACADEMY
OF PEDIATRICS (EAP 2019)
19.–22. 9. 2019, Porto, Portugalsko
http://www.eapcongress.com/

dovoluji si Vás oslovit jménem Výboru dobré vůle – Nadace Olgy
Havlové s informací o možnosti hlásit se na prestižní mezinárodní Salzburské lékařské semináře pro rok 2020. Projekt
Salzburské lékařské semináře nabízející lékařům unikátní formu
postgraduálního vzdělávání funguje pod záštitou nadace The
American Austrian Foundation a je převážně financován rakouskou vládou a Open Society Fund. Seminářů se účastní lékaři z více jak 100 zemí střední a východní Evropy, střední Asie,
Afriky a jižní Ameriky. Výbor dobré vůle je od roku 2000 koordinátorem tohoto projektu pro ČR a každoročně vysílá do Salzburku
zhruba 70 lékařů z celého spektra medicínských oborů. Na seminářích přednáší špičkoví odborníci z amerických a rakouských
univerzit. Uzávěrka přihlášek na první kolo seminářů je 15.
října 2019. Účast na seminářích je zdarma, lékaři si hradí pouze
cestovní náklady.
Kompletní seznam seminářů pro rok 2020 naleznete ZDE .
Přihlašování probíhá online na:
https://portal.openmedicalinstitute.org
Více informací o projektu, podmínkách účasti naleznete ZDE
nebo na webových stránkách:
http://www.vdv.cz/projekty/salzburg-seminars/
S přáním hezkého dne
Tereza Lindová
Administrátorka projektu / Project Administrator
Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové

–

–

PÁTÉHO ČERVENCE ZEMŘEL DVA MĚSÍCE PŘED SVÝMI OSMDESÁTÝMI DEVÁTÝMI
NAROZENINAMI PROFESOR MUDR. JOSEF KOUTECKÝ, DRSC.
Profesor Koutecký založil, vybudoval a institucionalizoval v Československu nový obor dětské onkologie.
Ve více než 50leté dráze dětského onkologa, vynikajícího přednašeče a neúnavného autora učebnic,
monografií a odborných statí, vštípil generacím pediatrů, chirurgů, ale i laiků povědomí o příznacích dětských nádorů a nutnosti rychlého odeslání dítěte podezřelého z nádorového onemocnění přímo do centra
– oddělení dětské onkologie.
Prožil celou fascinující historii úspěchu léčby dětských nádorů jako její aktivní spolutvůrce. Patřil ke generaci zakladatelů oboru dětské onkologie ve světovém měřítku. Oceněním respektu, který získal v obci
onkologické, byla funkce předsedy České onkologické společnosti, kterou vykonával jako první pediatr
po řadu let a ovlivnil tak i organizaci onkologie dospělých v České republice. Kromě založení oboru dětské
onkologie byl pan profesor 13 let děkanem 2. lékařské fakulty UK v Praze a 3 roky prorektorem Univerzity
Karlovy. Přínos profesora Kouteckého české medicíně dvacátého století nelze omezit na roli dětského
onkologa, vysokoškolského učitele a děkana lékařské fakulty.
Profesor Koutecký dokázal svou neobyčejnou znalost a lásku k hudbě, divadlu, literatuře a malířství přenést na své spolupracovníky
a žáky. Jím organizované koncerty klasické hudby v Karolinu našly nadšené posluchače mezi lékaři i mediky, které tak učil chápat, že
plnohodnotný život není jen medicína a práce.
Za svoji práci obdržel celou řadu ocenění. K nejvýznamnějším patří v roce 1996 prezidentem republiky V.Havlem udělené státní vyznamenání Medaile za zásluhy, které získal jako první lékař po roce 1989, v roce 2009 Národní cena nadace Česká hlava a v roce 2014
Cena J.E. Purkyněho.
Prof. MUDr. Jan Starý,DrSc.
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RŮZNÁ SDĚLENÍ
STANOVISKO K POSKYTOVÁNÍ ŽIVOT UDRŽUJÍCÍ LÉČBY DĚTSKÝM PACIENTŮM
Sekce dětské paliativní péče České společnosti paliativní medicíny ČLS JEP vydalo v koncem dubna 2019 Stanovisko k poskytování
život udržující léčby dětským pacientům. Celé znění tohoto významného dokumentu naleznete ZDE .
–

OČKOVANIE V ŠPECIÁLNYCH SITUÁCIÁCH
Česká pediatrická společnost udělila záštitu již druhému vydání knihy „Očkovanie v špeciálnych situáciách“ (autoři:
M. Jeseňák, I. Urbančíková a kol.). Kniha je společným dílem skupiny českých a slovenských autorů. 1. vydání publikace vzbudila velký zájem odborné i laické veřejnosti.

INZERCE – VOLNÁ MÍSTA
MEDICLINIC

HRADEC KRÁLOVÉ

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

Fakultní nemocnice Hradec Králové přijme lékaře/lékařky na jednotku intenzivní péče a lékaře/lékařky na oddělení Dětské kliniky.

společnost MediClinic přijme do svých zavedených ordinací
praktické lékaře pro děti a dorost. Nabízí plné i částečné úvazky
za nadstandardních podmínek v těchto lokalitách: Praha 9, Praha – Davle, Hustopeče, Loděnice u Prahy, Most, Náchod, Rudolfov u Českých Budějovic, Teplice

Více informací ZDE

Více informací naleznete ZDE
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