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ÚVODNÍ SLOVO
Vážení členové České pediatrické společnosti,
po letní přestávce Vám posíláme další letošní číslo Bulletinu ČPS. Kromě zavedených rubrik s informacemi o odborném
i společenském životě společnosti se v tomto podzimním čísle dozvíte o vydání nového Doporučeného postupu o podávání
vitaminu D dětem a adolescentům ZDE , který vznikl na základě kooperace mezi představiteli naší společnosti a Odborné
společnosti praktických dětských lékařů. Podává praktický návod na problematiku velice často probíranou nejen na odborných fórech, ale hlavně v ambulancích při diskusích s pacienty. Věříme, že Vám tento text pomůže ve Vaší každodenní
praxi.
Koncem září proběhl v Olomouci již XIV. Pediatrický kongres, zprávu o něm přinášíme níže. Co do počtu účastníků šlo
o nejúspěšnější kongres za poslední roky, jehož odborná i společenská úroveň byla velmi vysoká, což ilustrovaly sály zaplněné po většinu odborného programu ZDE . Rádi bychom na stránky Bulletinu alespoň částečně přenesli něco z pozitivní
atmosféry, která tuto akci provázela a současně Vás požádali o spolupráci při tvorbě programu příštího Pediatrického kongresu, který se bude konat ve dnech 24.–26. 9. 2020 v Hradci Králové.
Zdeněk Šumník a Jiří Bronský

ZPRÁVA O XIV. PEDIATRICKÉM KONGRESU –
JAKÉ BYLO OLOMOUCKÉ SETKÁNÍ?
Ve dnech 26.–28. 9. 2019 se v olomouckém hotelu Clarion konal tradiční kongres českých a moravských pediatrů.
Zúčastnilo se ho více než 700 účastníků, tedy podstatně více než v minulých letech. Šlo o skutečný svátek české pediatrie
ilustrující, že náš obor se stále těší dobrému zdraví.
Jedním z vrcholů bylo vystoupení plenárních řečníků. Výborní byli všichni, nicméně rád bych zde vypíchl energií i informacemi nabité vystoupení přednosty Ústavy etiky 3. LF UK Mgr. Marka Váchy, který velmi přesvědčivě popsal rizika manipulace s lidským genomem. Neutuchající aplaus následující po jeho přednášce dokazoval, že jde o aktuální téma pro celou
pediatrii. Podobné nadšení vzbudila sobotní přednáška MUDr. Radkina Honzáka, nestora české psychiatrie, který svým
projevem a celou osobností stále inspiruje a v tom nejlepší smyslu slova baví. Ze zahraničí přijel přednosta dětské kliniky
v rakouském Linzi prof. Wolfgang Högler, hvězda první velikosti v osobu dětské osteologie, jeho přednáška o racionálním
využití vitaminu D toho byla dokladem. Profesor Jeseňák z Martina i profesor Litwin z Varšavy, oba výrazné osobnosti
ve svém oboru, představili aktuální směry v oblasti autoinflamatorních onemocnění a hypertenze. Nový pohled na úlohu
mikrobiomu v neinfekčních dětských chorobách poskytla skvěle přednesená a vlastními výsledky vyšperkovaná přednáška
profesora Ondřeje Cinka z Pediatrické kliniky FN v Motole.
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Ze složení sympozií byla patrná snaha skloubit klinická témata s těmi výzkumnými, což se snad podařilo (soudě alespoň
z reakcí účastníků, se kterými jsem se měl možnost hovořit). Nikdy si nenechám ujít sekci vlastních sdělení, zejména mladí
pediatři letos opět nezklamali, úroveň většiny sdělení by uspěla i na mezinárodním fóru. K jednoznačným pozitivům letošního kongresu patřila živá diskuse s přednášejícími, některé z nich (např. ta o racionálním časování propouštění novorozenců
z porodnic) pokračovala dlouhou dobu v kuloárech.
Brdlíkovu cenu, nejvyšší vyznamenání ČPS, letos obdržela paní profesorka Hana Hrstková, dlouholetá přednostka
Dětské kliniky FN v Brně a aktuální šéfredaktorka časopisu Česko-slovenská pediatrie. Těžko najít lepšího (a noblesnějšího) kandidáta, správnost výběru účastníci ocenili dlouhotrvajícím potleskem. Cenu mladého vědce za nejlepší publikaci
v oboru pediatrie si odnesl MUDr. Václav Koucký z Pediatrické kliniky FN v Motole za velmi kvalitní práci v časopise European Respiratory Journal (abstrakt práce je dostupný zde https://erj.ersjournals.com/content/52/2/1800015.long).
Diplom za celoživotní práci v oblasti léčebně-preventivní péče o děti v ČR získali MUDr. Maria Frindová, MUDr. Miroslava Králová, CSc., MUDr. Alexandra Lišková, MUDr. Jiřina Šléžková a MUDr. Josef Grym.
Věřím, že úspěch letošního kongresu bude inspirací pro roky následující. Na závěr si dovolím přidat jednoznačný vzkaz
z Olomouce všem členům ČPS: Pokud chcete slyšet to nejlepší z pediatrie, přijeďte příští září do Hradce Králové.
Zdeněk Šumník

Slavnostní zahájení

Auditorium hlavního sálu

Malý sál
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Plenární přednáška MUDr. Honzáka

Posterová sekce

Posterová sekce

Profesor Högler při přednášce

Předání Ceny prof. Brdlíka prof.MUDr. Haně Hrstkové CSc.
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Přednáška Mgr. Váchy

Sesterská sekce

–

VÝZVA PRO VŠECHNY ČLENY ČPS –
POTŘEBUJEME VAŠI POMOC
Pomozte zlepšit úroveň příštího pediatrického kongresu, navrhněte osobnosti, které chcete slyšet a témata, která
Vás zajímají!
Programový výbor Pediatrického kongresu 2020 vyzývá všechny členy, aby zasílali návrhy na plenární řečníky, sympozia
(ideálně tři řečníci), setkání s experty či další formáty vystoupení (nabízí se například „kontroverze v pediatrii“, kde by dva
řečníci argumentovali rozdílná stanoviska na aktuální nevyřešené odborné či organizační pediatrické otázky; pokud by bylo
téma dobře zvolené, bylo by to příjemné osvěžení programu).
Své návrhy prosím zasílejte emailem na adresu sekretariátu ČPS (paní Blanka Albrechtová, e-mail balbr@lf1.cuni.cz )
do 5. 11. 2019, nejlépe ve formátu Typ prezentace (plenární, sympozium, …), navržený řečník a jeho pracoviště, téma
přednášky. Každým návrhem se budeme zabývat!
Děkujeme!
Výbor České pediatrické společnosti
–

ZPRÁVY VÝBORU ČPS ČLS JEP
NOVÉ WEBOVÉ STRÁNKY
Vážené členky, vážení členové naší společnosti,
je nám potěšení Vám oznámit, že v těchto dnech jsme
spustili nové webové stránky České pediatrické společnosti. Doufáme, že se Vám nový design bude líbit a usnadní Vám lepší orientaci při vyhledávání informací. Rádi uvítáme jakoukoliv Vaši zpětnou vazbu i podněty týkající se
obsahu i grafického zpracování.
https://www.pediatrics.cz/

–
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NOVÉ DOPORUČENÍ PRO SUPLEMENTACI VITAMINU D V PEDIATRII
Společným několikaletým úsilím výborů České pediatrické společnosti a Odborné společnosti praktických dětských lékařů
ČLS JEP se podařilo vytvořit nový Doporučený postup pro suplementaci dětí a dospívajících vitaminem D. V nejbližší době
bude tento text vydán tiskem paralelně v časopisech Česko-slovenská pediatrie a Vox pediatriae, s jeho plným zněním se
nicméně můžete seznámit již dnes ZDE . Doporučení mimo jiné upravuje indikace vyšetření metabolitů vitaminu D, definuje
rizikové skupiny a dává jasné pokyny, komu a kolik vitaminu D je třeba dodat, pokud diagnostikujeme klinicky významný
deficit. Za spoluautory věříme, že přispěje k racionalizaci podávání tohoto důležitého působku v pediatrii.
Zdeněk Šumník a Jiří Bronský
–

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/zapis-z-jednani-vyboru-cps/.

ODBORNÉ A VZDĚLÁVACÍ
AKCE
ODBORNÉ AKCE V ČR

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

REZIDENTI 2019
1.–2. listopadu 2019, Mariánské Lázně
https://ahou.cz/rezident

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

–

XXIX. KONFERENCE DĚTSKÝCH
HEMATOLOGŮ A ONKOLOGŮ ČR A SR

08.–09. 11. 2019

Vienna House Diplomat Prague

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

XXV. LUHAČOVICKÉ PEDIATRICKÉ DNY
–

XIV. BRNĚNSKÉ HEMATOLOGICKÉ DNY

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

6.–7. listopadu 2019, Brno
https://www.hematology.cz/sjezdy/seznam_akci.php

Téma:
Genetika, vrozené vady v dětském věku

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.

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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NOVINKY V DIAGNOSTICE A LÉČBĚ
NERVOSVALOVÝCH ONEMOCNĚNÍ

3. MULTIOBOROVÉ SETKÁNÍ DĚTSKÉ
POLYTRAUMA

15. listopadu 2019, Praha
http://www.ftn.cz/odborne-kurzy-702/

27. listopadu 2019, Moravská Ostrava
Program ke stažení ZDE

Jednodenní kurz Novinky v diagnostice a léčbě nervosvalových onemocnění, který se koná 15. listopadu
2019 v Thomayerově nemocnic je určený pro dětské neurology, zaujmout může i pediatry.
Kurz je bez poplatku se zajištěným občerstvením.
–

XX. HRADECKÉ PEDIATRICKÉ DNY
22.–23. listopadu 2019, Hradec Králové
https://pediatriehk.bpp.cz/cs/

–

Vážená paní doktorko, vážený pane doktore,

IV. ROČNÍK PEDIATRICKÉ KONFERENCE
„POHYBEM K ŽIVOTU“

dovolujeme si Vás pozvat na jubilejní XX. Hradecké pediatrické dny, které se budou konat ve dnech 22.–23. listopadu 2019 v Kongresovém centru ALDIS, Hradec Králové.

6.–7. února 2020, Blansko
http://www.detskelecebny.cz/hlavni.php?stranka=konference-2020

K hlavním tématům letošní konference bude patřit dětská
pneumologie, dětská onkologie, akutní stavy v pediatrii,
jeden z programových bloků se bude věnovat bolesti...
připravuje se i panelová diskuze na téma lymfadenopatie
u dětí a chybět nebudou také kazuistiky z klinické praxe.
Kromě lékařských přednášek bude do programu zařazen
již tradičně i blok pro sestry a svou cestu si na konferenci
najdou i učitelé škol při nemocnicích, kteří své setkání budou mít v sobotu 23. listopadu.

Jednotlivé bloky jsou: Dětská mozková obrna, Speleoterapie pro každého a Obezita dětí a dospívajících v praxi. Konference je určena jak lékařům, tak zdrav. sestrám,
nutričním terapeutkám, fyzioterapeutům a ostatním zdravotníkům.

Informace o akci a možnost on-line přihlášení naleznete
na www.pediatriehk.cz
Důležitá data
přihláška k pasivní účasti:
platba do 20. října 2019 – zvýhodněná cena
platba do 15. listopadu 2019 – navýšená cena
platba od 16. listopadu a na místě – nejvyšší cena

Pořádající: Jihomoravské dětské léčebny, p.o.
Konference je ohodnocena kredity pro lékaře, nelékařští
zdravot. pracovníci obdrží certifikát. Aktivní přihlášky přijímáme do 10. 12. 2019 na bednarikova@detskelecebny.cz.
–

SYMPOZIUM DĚTSKÝCH IBD
16.–18. dubna, 2020, Kurdějov

Abstrakta ve wordovém dokumentu – zaslat do 15.
října 2019 na produkce@bpp.cz

–

–
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MEZINÁRODNÍ AKCE

nářích přednáší špičkoví odborníci z amerických a rakouských univerzit.

11TH EXCELLENCE IN PEDIATRICS
CONFERENCE

Uzávěrka přihlášek na první kolo seminářů je 15. října
2019. Účast na seminářích je zdarma, lékaři si hradí pouze cestovní náklady.

5.–7. prosince 2019, Kodaň, Dánsko
https://eip-pediatrics-conference.ineip.org/
–

SALZBURSKÉ LÉKAŘSKÉ SEMINÁŘE
OMI SEMINARS 2020
Dobrý den,
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 semi-

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
–

DOŠKOLOVACÍ AKCE
Na webovém portálu Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví je rubrika věnovaná vzdělávání v dětském lékařství.
Seznam všech aktuální vzdělávacích akcí naleznete
ZDE .

RŮZNÁ SDĚLENÍ
PŘÍRUČKY
PRO PRAXI
Příručky Screening sluchu
novorozenců a Screening
sluchu dětí ve věku 5 let
jsou k dispozici v elektronické podobě ZDE .

Příručka pro praxi:

Příručka pro praxi:

SCREENING
SLUCHU
novorozenců

SCREENING
Sluchu dětí
ve věku 5 let

Prof. MUDr. Viktor Chrobok, CSc., Ph.D.1 | MUDr. Jakub Dršata, Ph.D.1 | RNDr. Michal Janouch, Ph.D.1 |
Prof. MUDr. Pavel Komínek, Ph.D., MBA2 | Doc. MUDr. Zdeněk Kokštein, CSc.3 | MUDr. Jan Malý, Ph.D.3 |
Doc. MUDr. Jiří Dort, Ph.D.4 | MUDr. Alena Šebková5 | MUDr. Ilona Hülleová6 | Prof. MUDr. Jiří Zeman, DrSc.7 |
Mgr. Vít Blanař, Ph.D.8 | MUDr. Zdeněk Zíma 9
1

2

Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, Fakultní nemocnice Hradec Králové; Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové | Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, Fakultní nemocnice Ostrava a Lékařská fakulta, Ostravská univerzita | 3 Dětská klinika, Fakultní nemocnice Hradec Králové;
Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové | 4 Neonatologické oddělení, Fakultní nemocnice v Plzni; Česká neonatologická společnost ČLS JEP | 5 Praktický
lékař pro děti a dorost, Plzeň; Odborná společnost praktických dětských lékařů ČLS JEP | 6 Praktický lékař pro děti a dorost, Kroměříž; Sdružení praktických lékařů
pro děti a dorost ČR | 7 Klinika dětského a dorostového lékařství, Všeobecná fakultní nemocnice, Praha; Česká pediatrická společnost ČLS JEP | 8 Klinika
otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku Pardubická nemocnice, Nemocnice pardubického kraje; Fakulta zdravotnických studií, Univerzita Pardubice | 9 Praktický
lékař pro děti a dorost, Litoměřice

Prof. MUDr. Viktor Chrobok, CSc., Ph.D.1 | MUDr. Jakub Dršata, Ph.D.1 | RNDr. Michal Janouch, Ph.D.1 |
Prof. MUDr. Pavel Komínek, Ph.D., MBA2 | MUDr. Jitka Vydrová3 | Doc. MUDr. Mojmír Lejska, CSc., MBA4 |
MUDr. Alena Šebková5 | MUDr. Ilona Hülleová6 | Prof. MUDr. Jiří Zeman, DrSc.7 | MUDr. Zdeněk Zíma 8
1 Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, Fakultní nemocnice Hradec Králové; Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové | 2 Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, Fakultní nemocnice Ostrava a Lékařská fakulta, Ostravská univerzita | 3 Hlasové a sluchové centrum, Praha – MHC s.r.o |
4 AUDIO-FON centr s.r.o., Brno | 5 Praktický lékař pro děti a dorost, Plzeň; Odborná společnost praktických dětských lékařů ČLS JEP | 6 Praktický lékař pro děti
a dorost, Kroměříž; Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost ČR | 7 Klinika dětského a dorostového lékařství, Všeobecná fakultní nemocnice, Praha;
Česká pediatrická společnost ČLS JEP | 8 Praktický lékař pro děti a dorost, Litoměřice
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SPINÁLNÍ SVALOVÁ ATROFIE – ČASNÝ ZÁCHYT PACIENTŮ (SCREENING SMA)
Informace pro členy ČPS
Přibližně dva roky je u nás dostupná
specifická terapie spinální muskulární
atrofie, aktuálně je u nás léčeno 78 pacientů. Účinnost léčby je výrazně lepší,
je-li zahájena včas, proto v řadě zemí
funguje novorozenecký screening, který
se chystá v budoucnu i v ČR.
Pro usnadnění diagnostiky a zajištění
co nejčasnější terapie dětem, které to
potřebují, je určena akce SMA – Časný záchyt pacientů určená pro primární
péči i dětským oddělením.

INZERCE – VOLNÁ MÍSTA
MEDICLINIC
Vážené kolegyně, Vážení kolegové,
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 naleznete ZDE
–

NABÍDKA ORDINACE PRAKTICKÉMU
LÉKAŘI PRO DĚTI A DOROST
CHVALETICE
Město Chvaletice hledá praktického lékaře pro děti a dorost. Nabízíme ordinaci, na jejímž vybavení se bude město
podílet, nájemní byt a garáž.

OLIVOVA DĚTSKÁ LÉČEBNA, O. P. S.
PŘIJME LÉKAŘE/KU PEDIATRA
Dětská odborná léčebna v Říčanech u Prahy poskytuje
komplexní léčebně-rehabilitační a následnou lůžkovou
péči malým pacientům. Pokud je Vaším pracovním snem
měnit dětské životy k lepšímu, pojďte se připojit k našemu
přátelskému týmu.
Kromě skvělého platu se můžete těšit na: partu cca 80
odvážlivců, kteří táhnou za jeden provaz, zajímavou práci, která je radostí i výzvou zároveň, 5 týdnů dovolené,
3 dny sick days, příspěvek na sport a relaxaci, příspěvek
na obědy od našich skvělých kuchařů, možnost umístění
dítěte do školky v areálu léčebny i na krásné prostředí,
kde na Vás dýchne historie.
Oslovili jsme Vás? Tak neváhejte, ozvěte se Olze Trnkové,
tel. 602 627 741, email: personal@olivovna.cz a přijeďte
k nám na dobrou kávu.

Více informací získáte na tel. číslech 603 596 022,
732 183 590 nebo na e mailu: dymesova@chvaletice.cz,
markova@chvaletice.cz, popř. osobně na MěÚ Chvaletice.
–
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