
Zápis ze schůze výboru pracovní skupiny dětské nefrologie (PSDN)   

6. 6. 2019 19.00   

Restaurant Bohém, Litomyšl 
přítomni:  H. Flögelová, J. Gut, A. Kolský, J. Langer, T. Seeman, S. Skálová,   

                 T. Šuláková,  

omluveni: J. Zieg  

hosté:       B. Procházka (BPP), J. Janda, L. Podracká 

zápis:        T. Šuláková 

 

1. Kontrola úkolů z r. 2018 a 2017:                            

- vyřešena jednotná šablona abstrakt pro Pracovní dny dětské nefrologie (PDDN) 

- byl sestaven seznam dětských nefrologických pracovišť a umístěn na web 

(Kolský) 

- byly publikovány doporučené postupy týkající se infekce močových cest 

v dětském věku 

- zatím nebyla vyřešena problematika samostatného účtu/podúčtu PSDN (peníze 

stále na účtu ČPS), postup a vyřešení této otázky bude konzultováno s docentem 

Bronským z FN v Motole (Seeman), následně pak budeme jednat s výborem ČPS 

(Seeman, Skálová, Šuláková) 

- problém je zejména uvolňování peněz z našeho účtu výborem ČPS bez schválení 

PSDN 

- doplnění/úprava informací o čistém zisku a výdajích z PDDN v Olomouci 2016 

(Flögelová) 

 

2. Informace o stav financí PSDN k 6. 6. 2019 (Šuláková): 

 

Rok Ćistý zisk (Kč) Výdaje (Kč) Suma (Kč) 

2014 (Praha) 95 000 - 95 000 

2015 (Ústí n. L.) 81,70 - 81,70 

2016 (Olomouc) 79 490 ?? ??  

2017 (Č. Krumlov) 5 048,72 5 000 (cestovné) 48,72 

2018 (Kroměříž) 20 000,00 1 000 (abstrakt) 19 000,00 

2019 (Litomyšl) 3 741,00 2 000 (abstrakt) 1741,00 

 

- pro uvolnění peněz je od r. 2019 nutné odsouhlasení výborem PSDN nebo 

předsedou a místopředsedou PSDN, o uvolnění z podúčtu/účtu při ČPS žádá ČPS 

pokladník (t. č. Šuláková) 

- cestovní granty vzhledem k malému množství financí na účtu nebudou udělovány, 

doporučujeme využívat cestovní granty ČPS a ČNS 

 

3. Navrženy další 2 doporučené postupy ke zpracování v letech 2020-2021: 

- Diagnostika a léčba hypertenze v dětském věku (Kolský, Seeman, Šuláková) 

- Diagnostika a léčba nefrotického syndromu u dětí (Skálová + ostatní členové 

výboru  PSDN 2018-2020). 

 

4. Rozhodnuto o navýšení ceny za nejlepší abstrakt PDDN: 

- cena navýšena na 2000,-Kč 



- hodnocení abstrakt – hodnoceno členy výboru, max. počet bodů na abstrakt 3, 

max. počet navržených abstrakt/cenu každým členem výboru je 3 

- vítězem  

 

5. V rámci jednání na výboru PSDN bylo schváleno prodloužení pořádající 

agentury BPP (Bořek Procházka Productions) pro PDDN  na roky 2020 a 2021  

- pro 7 hlasů, proti 0 

 

6. Členství v PSDN 

- Počet členů:   2/2018 – 185,  1/2019 189 

 

7. Zvažován přechod PSDN pod ČNS  

- komunikaci s předsedou ČNS a získání informací pověřen (Kolský) 

 

8. Stav konference Litomyšl 2019 

- 120 účastníků 

- Sál -  stolová úprava  

- Technika -  standard BPP, jen extra oddělen příjem přednášek, takže lze převzít 

kdykoliv, bude časomíra, budou hostesky s mikrofonem 

- certifikáty u registrace 

- sponzoři:  Fehring,  KiowaKirin, Alexion/Amicus, Nestlé, celkový sponzoring 155 

000,00,- 

- celkový příjem od firem vč. sponzorů 179 300,00,- 

- registrační poplatky … 117 025,00,-  

- příjem z doprovodných akcí 31 157,00 

- příjmy celkem …327 482,00,- 

- náklady celkem … 322 138,00,-  

- dále viz tabulku stav financí 

- Dva zahraniční přednášející -  prof. L. Weber, SRN, dr. M. Malina, UK 

- Náklady na zahraničního přednášejícího (prof. L. Weber, SRN) jsou uhrazeny 

 

9. PSDN -  pracovní dny 2020 
- Návrh místa konání: 1. Luhačovice (hotel Harmonie), 2. Hustopeče (hotel Amande), 

schváleny Luhačovice (jednohlasně) 

- Vybrán termín:  4.- 6.6.2020,  začátek konference již ve čtvrtek odpoledne 

- Jsme limitováni jednak zákonnými úpravami, tak cenou (tj. množstvím sponzorů) 

- v r. 2020 budou PDDN  dohromady se slovenskou pracovní skupinou dětské 

nefrologie tj. s mezinárodní účastí 

- budou uvedeny oceněním a slavnostní přednáškou (Seeman, Podracká) vzhledem 

k osobnímu výročí prof. Podracké (65 let) a A. Kolského (70 let) 

- na příští schůzi výboru PSDN je nutno připravit návrhy na další místo konaní PDDN 

v r. 2021 - 2-3 lokality (členové výboru PSDN) 

- zůstávají již navržená témata - Rychlík – diabetes a ledviny, Tesař (téma prodiskutuje 

s prof. Tesařem. - Langer), Ingelfinger (perinatal programing of CV disease -  

Seeman) 

-  

10. Abstrakta 

- cena za nejlepší abstrakt PDDN 2019: udělena MUDr. H. Flögelové, Ph.D. za práci 

s názvem  

„SROVNÁNÍ GLOMERULÁRNÍ FILTRACE DLE SCHWARTZE A  



DLE CYSTATINU C U DĚTÍ S KONGENITÁLNÍ SOLITÁRNÍ LEDVINOU! 

(Flögelová Hana, Stašková Lucie, Rohanová Marie, Zatloukalová Ludmila, Prošková 

Jitka) 

 

11. Diskuzní soustředění 2019 

- IPVZ Praha 31.10.-1.11.2019 -  termín sdělíme na valné hromadě 

  

12. Volby do výboru PSDN na léta 2020-2022 

- Pro všechny volby do výboru PSDN schválen korespondenční způsob hlasování (pro 

možnost zneužití v rámci hlasování emailem) 

- mandátová komise -  Luděk Ryba, Eva Sládková 

- bude voleno 8 členů výboru 

- nově zvolený výbor zvolí svého předsedu na schůzi PSDN v Luhačovicích 2020, kde 

bude předána agenda stávajícími členy výboru 

- mandát výboru od  6/2020 

- termín rozeslání 9/2019, návrat do 30 dní (termín rozeslání pro technické problémy 

s adresami byl splněn až koncem 11/2020) 

 

 

zapsala: Tereza Šuláková 


