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ÚVODNÍ SLOVO
Vážení a milí členové ČPS,
dostává se Vám do rukou první bulletin roku 2020. Než se pustíte do jeho čtení, nejprve nám dovolte krátkou bilanci roku minulého.
Loňský rok přinesl řadu zajímavých událostí. V Olomouci se konal jeden z nejúspěšnějších kongresů ČPS ve spolupráci s PLDD. Tato
spolupráce bude pokračovat i v následujícím období a již nyní jsou v plném proudu přípravy na další národní kongres, který se bude
konat ve dnech 24.–26. září v Hradci Králové. Při přípravě programu klademe opět důraz na praktičnost přednášek jak pro nemocniční
pediatry, tak pro PLDD.
V roce 2019 se také nadále stabilizoval systém společného vzdělávání v pediatrii, byla schválena jak náplň kmene, tak specializační
přípravy. Průběžně probíhají akreditace pracovišť. Tyto kroky považujeme za důležité zejména z hlediska zvýšení atraktivity oboru pro
absolventy, kteří se plánují pediatrii věnovat. Koncem minulého roku také ve spolupráci s MZ a IPVZ byly vypracovány návrhy nových
vzdělávacích programů pro nástavbové obory.
V loňském roce se také podařilo spustit zcela nové webové stránky naší společnosti. Věříme, že oceníte jejich nový design i užitnou
hodnotu. Budeme rádi, pokud nám budete zasílat návrhy na jejich doplnění o atraktivní obsah.
Doufáme, že rok 2020 bude pro českou pediatrii alespoň
stejně úspěšný jako rok předchozí.
Přejeme i Vám – našim čtenářům – úspěchy a stabilitu
v soukromém i profesním životě a pravidelné inspirativní
čtení bulletinů ČPS.
Za redakci bulletinu a výbor ČPS
Jiří Bronský a Zdeněk Šumník

Pediatrický kongres
s mezinárodní účastí

24. - 26. 9. 2020
Kongresové centrum ALDIS

Hradec Králové

POZVÁNKA
Důležitá data
20. 1. 2020
08. 5. 2020
30. 6. 2020

Spuštění on-line registrace
Deadline aktivní účasti a zaslání abstrakt
Deadline úhrady zvýhodněné ceny registračního poplatku

www.pediatrie2020.cz
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ZPRÁVY VÝBORU ČPS ČLS JEP
OTÁZKY A DOPORUČENÁ LITERATURA PO KMENI
Na webových stránkách pediatrics.cz najdete doporučenou literaturu a otázky pro složení základního kmenu v pediatrii. Věříme, že tím
pomůžeme mladým pediatrům v přípravě na první postgraduální zkoušku.
Kmenové otázky – základní kmen pediatrický ZDE
Pediatrický kmen – doporučená literatura ZDE
–

SŮL V POTRAVINÁCH
Z iniciativy pana primáře Peychla z Pediatrického oddělení nemocnice na Bulovce přibyl na webových stránkách ČPS seznam potravin
dle obsahu soli ZDE . Smyslem vytvoření této rozsáhlé databáze bylo umožnit porovnání rozdílů v obsahu soli, a to i u velmi podobných potravin. Rodič či pacient má nyní k dispozici velkou škálu výrobků, které umožňují vařit a připravovat stejné pokrmy, ale s menším
obsahem soli za den.
–

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/.

ODBORNÉ A VZDĚLÁVACÍ AKCE

Odbornými garanty konference jsou MUDr. Adam Cipra, MUDr.
Jaroslav Škvor, CSc. a Mgr. Marie Lulková

ODBORNÉ AKCE V ČR
IV. ROČNÍK PEDIATRICKÉ KONFERENCE
„POHYBEM K ŽIVOTU“
6.–7. února 2020, Blansko

http://www.detskelecebny.cz/hlavni.php?stranka=konference-2020
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.
Pořádající: Jihomoravské dětské léčebny, p.o.
Konference je ohodnocena kredity pro lékaře, nelékařští zdravotničtí pracovníci obdrží certifikát.
–

–

52. KONFERENCE GYNEKOLOGIE DĚTÍ
A DOSPÍVAJÍCÍCH
2.–4. dubna 2020, Lázně Bělohrad

www.detskagynekologie.amca.cz

26. PEDIATRICKÝ DEN
14. března 2020, Ústí nad Labem

http://www.kzcr.eu/konference/pediatrie2020/
Vážené kolegyně, vážení kolegové,
zveme Vás na 26. Pediatrický den, který se koná v sobotu
14. března 2020 od 9:00 hod. v kampusu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem.
Pořadatelem je Dětská klinika FZS UJEP v Ústí nad Labem
a Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad
Labem, o.z. ve spolupráci se Vzdělávacím institutem Krajské
zdravotní, a.s.

–
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19. KONFERENCE DĚTSKÉ
PNEUMOLOGIE 2020
4. dubna 2020, Praha

https://www.detskapneumologie.cz/

Kompletní seznam seminářů pro rok 2020 naleznete ZDE .
Veškeré další informace o projektu SALZBURG SEMINARS naleznete také na webu ZDE .
–

38TH ANNUAL MEETING OF THE EUROPEAN
SOCIETY FOR PAEDIATRIC INFECTIOUS
DISEASES
25.–30. května 2020, Rotterdam, Nizozemí

https://espidmeeting.org/

SAVE THE DATE
–

SYMPOZIUM DĚTSKÝCH IBD
16.–18. dubna, 2020, Kurdějov
38TH ANNUAL MEETING OF THE

Organised jointly by ESPID and the ESPID Foundation

ROTTERDAM
THE NETHERLANDS
25-30 MAY
2020

espidmeeting.org

–
–

MEZINÁRODNÍ AKCE
SALZBURSKÉ LÉKAŘSKÉ SEMINÁŘE
OMI SEMINARS 2020
Rádi bychom Vás informovali o blížící se uzávěrce druhého kola
Salzburských lékařských seminářů v roce 2020 (více o seminářích ZDE ).
Uzávěrka přihlášek je 31. Ledna 2020.
Přihlašování probíhá online na:

https://portal.openmedicalinstitute.org
Účast na seminářích je zdarma, lékaři si hradí pouze cestovní
náklady.
Do 31. ledna 2020 je možné se přihlásit na tyto semináře:
• Otology and Temporal Bone Surgery
• Maternal and Infant Health
• General Surgery
• Bone and Joint Surgery
• Otolaryngology
• Pediatric Emergency Medicine, CME
• Cardiology

29TH MEETING FOR PEDIATRIC CLINICAL
RESEARCH
12. června 2020, Maribor, Slovinsko
Místní organizátor:
prof. Nataša Marčun Varda (Department of Pediatrics, University
Hospital Maribor, Slovenia)
Kontakt: natasa.marcunvarda@amis.net
–

6TH INTERNATIONAL NEONATOLOGY
ASSOCIATION CONFERENCE
24.–26. července 2020, Budapešť, Maďarsko

https://worldneonatology.com/2020/

–
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10TH EUROPAEDIATRICS

THE 8TH CONGRESS OF EUROPEAN
ACADEMY OF PAEDIATRICS SOCIETIES

3.–5. září 2020 v Záhřeb, Chorvatsko

https://www.europaediatrics2020.org/

16.–20.října 2020, Barcelona, Španělsko

https://eaps2020.kenes.com/

See	
  you	
  in	
  2020

–

INZERCE – VOLNÁ MÍSTA
NEMOCNICE LITOMĚŘICE, A.S. PŘIJME LÉKAŘE NA DĚTSKÉ ODDĚLENÍ
Dětské oddělení NL, a.s. disponuje novorozeneckým odd. (přes 600 porodů ročně), intermediální jednotkou, oddělením pro menší
děti a oddělením pro větší děti. Možnost specializované ambulance dle individuální dohody. Služby ÚPS v jednom lékaři. O víkendech
a všedních dnech do večera výpomoc LPS se zapojením spádových PLDD a mladších kolegů z oddělení.
Podmínky
• Minimálně kmen, lépe specializovaná způsobilost či atestace
Nabízíme
• Tabulkové platy kopírují rozhodnutí MZ ČR na zvyšování mezd. 13.–14. platová třída dle vzdělání (tabulkový plat + osobní
ohodnocení (dle vzdělání až 80 tisíc) + služby)
• Možnost ubytování – zřizovatel (město) disponuje byty k pronájmu či zrekonstruovaná 2+kk na “ubytovně” v blízkosti nemocnice;
široký výběr komerčních pronájmů větších bytů v Litoměřicích a okolí
• 5 týdnů dovolené na zotavenou + 5 dnů pracovního volna s náhradou mzdy jako podporu celoživotního vzdělávání a 3 dny
pracovního volna s náhradou mzdy
• Příspěvek na stravování, výhodný mobilní tarif T-Mobile a další zaměstnanecké benefity
• Náborový příspěvek až do výše 100.000,- Kč
Více informací o naší nemocnici naleznete ZDE .

WWW.PEDIATRICS.CZ | CPS@PEDIATRICS.CZ
Starší čísla bulletinu najdete na www.pediatrics.cz

