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ÚVODNÍ SLOVO
Dámy a pánové, vážení přátelé pediatři z primární péče i z nemocnic,
koronavirová opatření změnila naše profesní životy více, než jsme si zpočátku dokázali představit. Také už se Vám přejídají webináře
a další virtuální platformy?
Možná jste spolu se mnou zjistili, že běžný pracovní rozvrh lékaře neumožní trávit hodiny u počítače a sledovat online přednášky.
Podstatou lékařského semináře, symposia či kongresu je přerušení každodenní rutiny, příprava prezentace, cestování za rámec
všedních dnů, plné soustředění na odborný program a zejména osobní kontakt a inspirativní debaty s kolegy odjinud, s různou osobní
zkušeností.
To od března 2020 fakticky skončilo, i když to v pravém slova smyslu nikdo nezakázal. Někdy mám pocit, že nám vysychá zdroj inspirace a nového poznání.
Jsem proto velmi rád, že Vás mohu pozvat na skutečný „XV. pediatrický kongres s mezinárodní účastí“ do Hradce Králové
ve dnech 24.–26. 9. 2020, jménem prezidentky kongresu doc. Sylvy Skálové i jménem svým. Program kongresu byl navíc obohacen
o plenární přednášku profesora Romana Prymuly „Jak COVID-19 mění svět“ a o speciální covidové symposium, ve kterém zazní
z nejpovolanějších úst novinky o vývoji antivirotik, o prvním českém podání remdesiviru i o dopadu pandemie na pediatrickou péči
u nás i v zahraničí.
V týdnech následujících po kongresu proběhnou volby do výboru České pediatrické společnosti. Více o nich si přečtěme v tomto bulletinu. Využijme možnosti zvolit si své představitele, kteří určí směr české pediatrii v příštích letech, kteří dokáží stabilizovat
postgraduální vzdělávání, vydobýt pro pediatrii významné místo v očích odborné i laické veřejnosti, státních úřadů i zdravotních pojišťoven, a v neposlední řadě spojit zájmy a směrování nemocniční pediatrie a pediatrické primární péče. Česká pediatrie si udržuje
vysokou odbornou úroveň, potřebuje ale vizi, podporu a péči v zájmu pediatrů a především v zájmu dětských pacientů. I o tom budou
nastávající volby.
Na setkání s Vámi v Hradci Králové se těší, a dobrou volbu Vám přeje
Jan Lebl
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VOLBY 2020 DO VÝBORU SPOLEČNOSTI
Vážené členové České pediatrické společnosti ČLS JEP,
stávající výbor ČPS ČLS JEP svým usnesením z 11. 6. 2020 vyhlásil volby do výboru a revizní komise na volební období 2020–2023.
Výbor zvolil tyto členy volební komise:
doc. MUDr. Jozef Hoza, CSc (předseda)
MUDr. Eva Fürstová
Blanka Albrechtová
Volby proběhnou na podzim letošního roku, a to kombinovanou formou (elektronicky – pro členy, kteří mají platnou e-mailovou adresu
v členské evidenci ČLS JEP a korespondenčně – pro členy jen s adresou bydliště ) ve spolupráci s ČLS JEP.
Pokud došlo ke změně Vaší mailové adresy, bydliště či jiných kontaktních údajů, aktualizujte si prosím svá data prostřednictvím formuláře
„Změna údajů do centrální evidence ČLS JEP z.s.“, který je ke stažení ZDE . Formulář zašlete na sekretariát ČLS JEP na emailovou adresu: cle@cls.cz nebo korespondenční adresu Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s., Sokolská 490/31, 120 00, Praha 2.
Volby budou jednokolové, jak pro výbor, tak i pro revizní komisi. Vlastní kandidáty budete mít možnost vybírat z kandidátní listiny, kterou
bude aktuální seznam členů České pediatrické společnosti ČLS JEP.
Přesný termín a podrobnosti k volbě bude uveden v pozvánce k volbám, kterou obdržíte e-mailem nebo dopisem poštou.
Výbor ČPS
–

ZPRÁVY VÝBORU ČPS ČLS JEP
STANOVISKO PRACOVNÍ SKUPINY PRO DĚTSKOU GASTROENTEROLOGII, HEPATOLOGII
A VÝŽIVU (PSDG) ČPS KE KONZUMACI ENERGETICKÝCH NÁPOJŮ DĚTMI.
Výbor ČPS schválil v květnu 2020 stanovisko Pracovní skupiny pro dětskou gastroenterologii, hepatologii a výživu ke konzumaci energetických nápojů dětmi. Celé znění dokumentu si můžete přečíst ZDE .
–

DOPORUČENÍ PRO DIAGNOSTIKU A LÉČBU UVEITIDY ASOCIOVANÉ S JUVENILNÍ
IDIOPATICKOU ARTRITIDOU
Česká pediatrická společnost přijala nové „Doporučení pro diagnostiku a léčbu uveitidy asociované s juvenilní idiopatickou
artritidou (Česko-slovenská adaptace evropských doporučení
SHARE)“ mezi postupy schválené ČPS. Text z aktuálního čísla časopisu Česko-slovenská Pediatrie je k dispozici na webu
ČPS ZDE .

–

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/
–
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ODBORNÉ A VZDĚLÁVACÍ AKCE
Níže uvedené termíny odborných akcí jsou aktuální
a byly ověřeny s organizátory. Vzhledem k současné
situaci je však možné, že dojde k některým změnám.
O aktuálních termínech se prosím informujte
na webových stránkách příslušných akcí.

ODBORNÉ AKCE V ČR
XV. PEDIATRICKÝ KONGRES
S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ
24.–26. září 2020, Hradec Králové
https://pediatrie2020.bpp.cz/cs/
Pediatrický kongres, jako největší vzdělávací odborná akce v pediatrii, je příležitostí k návratu odborného života tak, jak jej známe. Bude možnost sdílet odborné a praktické zkušenosti nejen
z celé pediatrie, ale i ty nově nabyté během pandemie. Přednášky
na téma COVID-19 doplní stávající program kongresu a těšit se
můžete i na příležitost k diskuzi s odborníky v této problematice.
Časový harmonogram kongresu ZDE

Dětská gastroenterologie, 5. 12. 2020, Praha
Přednášející: MUDr. Kristýna Zárubová, MUDr. Ivana Čopová
Seminář je zaměřen na témata:
• Žloutenka jako příznak.
• Neprospívání – jedna z nejzamotanějších diagnóz.
• Není nic jednoduššího než zácpa. Opravdu?
• Když bolí bříško.
–

XXVI. LUHAČOVICKÉ PEDIATRICKÉ DNY
16.–18. října 2020, Luhačovice
https://www.lazneluhacovice.cz/25339-luhacovicke-pediatricke-dny
Velice nás těší, že Vás můžeme znovu přivítat i v této nelehké
době na tradičních pediatrických dnech a již XXVI. ročníku, jejich konání, letos na aktuální téma: Vybrané infekce a COVID-19
u dětí.
Kromě odborného programu a detailů akce,které najdete
na na webu si nenechte ujít ani nádherné místo a prostředí Lázní
Luhačovice, kde Vás uvítáme ve Společenském domě a určitě
stojí za zmínku i spoločenský večer, který se uskuteční 17. 11.
2020 ve 20 hod.
Termín pro podání přihlášky: do 6. 10. 2020
Kontakt: prim. MUDr. Jana Rydlová, Lázně Luhačovice,
rydlova@lazneluhacovice.cz
Odborní garanti: prof. MUDr. Hana Hrstková, CSc.,
prof. MUDr. Jaroslav Slaný, CSc.

–

–

VZDĚLÁVACÍ KURZY ČLK

19. KONFERENCE DĚTSKÉ PNEUMOLOGIE
2020

Česká lékařská komora pořádá do konce roku 2020 ještě celou řadu zajímavých vzdělávacích kurzů. Dovolte nám upozornit
na vybrané připravované akreditované kurzy a workshopy z oblasti pediatrie:
Resustitace novorozence s praktickým nácvikem
dovedností, 19. 11. 2020 a 3. 12. 2020, Praha
prof. MUDr. Zbyněk Straňák, CSc., MBA
Kurz je zaměřen především na zvládnutí a dostatečné procvičení
praktických dovedností při resuscitaci novorozence. Kurz bude
veden formou workshopu. Součástí kurzu je jednak závěrečný
test, při jehož úspěšném absolvování získá posluchač certifikát
o tom, že ovládá základní dovednosti týkající se zajištění novorozence na porodním sále a zároveň možnost návštěvy na odd.
RES a JIP v perinatologickém centru s diskuzí o zajímavých případech. Kurz bude veden formou workshopu.

17. října 2020, Praha
https://pneumologie.amca.cz/
Srdečně Vás zveme na již 19.-tou konferenci dětské pneumologie, která byla z původního termínu v dubnu 2020, přeložena
na 17. 10. 2020 a uskuteční se v Hotelu DAP v Praze.
Můžete se těšit na témata jako Dětská tuberkulóza a současné epidemiologické trendy, kazuistiky, Syndrom vrozené vnímavosti k mykobakteriím, Mykobakteriózy z hlediska ORL lékaře,
nebo Současná situace dětské tuberkulózy na Slovensku, kterou
představí zahraniční host ze Slovenska.
Kompletní program naleznete ZDE .
Změna programu je vzhledem pandemické situaci vyhrazena.

Donošený novorozenec, 28. 11. 2020, Praha
Odborný garant: MUDr. Petra Šaňáková
Přednášející: MUDr. Marcela Křížová a Bc. Jana Kollarová
Seminář bude zaměřen na aktuální problematiku v oblasti péče
o donošeného novorozence (změny v přístupu k řešení hyperbilirubinemií, novinky v kojení, komfort novorozence, péče o hraničně zralého novorozence apod.).

–
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52. KONFERENCE GYNEKOLOGIE DĚTÍ
A DOSPÍVAJÍCÍCH
22.–24. října 2020, Lázně Bělohrad
www.detskagynekologie.amca.cz
Téma: Chyby a omyly v diagnostické a léčebné péči
Dovolujeme si Vás pozvat na 52. konferenci gynekolgie dětí
a dospívajících, organizovaný ve spolupráci s ČLS JEP a partnerskou slovenskou organizací – Sekcí gynekologie dětí a dospívajících SGPS a zároveň Vás upozornit, že první kolo včasné
registrace je otevřeno již jenom do konce srpna.
Detaily registrace nalezente ZDE
Nenechte si ujít ani workshop s tématem „Forenzní aspekty
v denní praxi“ v koordinaci s MUDr. Hanou Kosovou, Ph.D
Konference nejsou jen místem k prezentaci odborných sdělení,
ale jsou určeny i k setkání s přáteli, k relaxaci, odreagování a pobavení se, třeba při společenském programu, který bude pro Vás
již tradičně připraven. Zvolená lokalita skýtá všechny předpoklady pro splnění jmenovaných atributů.

MEZINÁRODNÍ AKCE
Vzhledem k epidemiologické situace se zejména
mezinárodní akce přesouvají na jiné termíny, nebo
do virtuálního prostředí. Nabízíme Vám přehled
aktualizace akcí.

EBP EXAM – EUROPEAN BOARD OF
PAEDIATRICS EXAMINATION

16. října 2020, Barcelona
https://www.eapaediatrics.eu/ebp-exams/#about_exam
Dovolujeme si Vám připomenout mezinárodní zkoušku EBP
Exam, která se uskuteční 16. října 2020 v Barceloně.
Zkouška je určena pro účastníky, kteří absolvovali základní výcvik minimálně 2–3 roky, ale kteří nemusí nutně projít specializační výcvik. Tato zkouška bude však také sloužit jako hodnocení
znalostí pro stážisty na konci jejich školení nebo jako hodnocení
trvalých znalostí pro zavedené pediatry. Zkoušebný model byl
vyvinut ve spolupráci s CESMA a UEMS. Oba zkoušku schválili.
Přihlašování na tuto zkoušku je možné nejpozději do 1. září
2020.

–

POINT-OF-CARE ULTRASONOGRAFIE
V PEDIATRII – WORKSHOP URČENÝ
ZEJMÉNA PRO PEDIATRY
23. listopadu 2020, Ústí nad Labem
www.kzcr.eu/konference/POCUS23112020
Program ke stažení ZDE

Centrum Point-of-Care ultrasonografie Kliniky anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny FZS UJEP
a Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z., Vás srdečně zve na

POINT-OF-CARE ULTRASONOGRAFIE V PEDIATRII
workshop určený zejména pro pediatry

pondělí 23. listopadu 2020 od 9:00 do 15:00 h
Vzdělávací institut Krajské zdravotní, a.s.

–

THE 8TH CONGRESS OF EUROPEAN
ACADEMY OF PAEDIATRICS SOCIETIES –
VIRTUAL
16.–19. října 2020, Barcelona, Španělsko
Upozorňujeme, že kvůli nejisté situaci kolem COVID-19 se akce
přesouvá do virtuálního prostředí. O to více nabízí bohatý odborný program a celou škálu kvalitních renomovaných řečníků
z oboru, které si nenechte ujít.
Více o akci naleznete na webu: https://eaps2020.kenes.com/
Detaily registrace ZDE

Odborný garant
doc. MUDr. Roman Škulec, Ph.D.
Klinika anesteziologie, perioperační
a intenzivní medicíny FZS UJEP
a Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice
v Ústí nad Labem, o.z.
e-mail: roman.skulec@kzcr.eu
Účastnické poplatky
Zaměstnanci KZ, a.s.: bez poplatku
Ostatní mimo KZ, a.s.: 3.500 Kč vč. DPH
Platba na místě při registraci hotově nebo
platební kartou.

See you in 2020

Občerstvení je zajištěno po celou dobu konání workshopu.
Workshop je zařazen do kreditního systému dle platné legislativy pro lékaře.
Pořadatel workshopu:
Vzdělávací institut Krajské zdravotní, a. s., Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem
Ing. Lenka Kocmanová Taussigová, e-mail: lenka.kocmanovataussigova@kzcr.eu

Přihlášky: helena.luzumova@kzcr.eu. Kapacita je omezená počtem 20 účastníků.
Více informací: www.kzcr.eu/konference/POCUS23112020

–

–
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38TH ANNUAL MEETING OF THE EUROPEAN
SOCIETY FOR PAEDIATRIC INFECTIOUS
DISEASES

10TH EUROPAEDIATRICS
Záhřeb, Chorvatsko – přesunuto na 10.–12. června 2021

26.–29. říjen 2020, Rotterdam, Nizozemí

Oznamujeme, že 10. Euro-pediatrický kongres se kvůli pandemické situaci přesouvá do roku 2021.

ESPID 2020, který byl z původního termínu 25.–30. května 2020
přesunul na říjen 2020 se přesouvá nově do virtuálního prostředí.

Aktuální vývoj a dění můžete sledovat na:
https://www.europaediatrics2020.org/

Více informací o virtuálním modelu naleznete na webu:
https://espidmeeting.org/espid-going-virtual/
Přesun určitě neubere rozsahu programu a registrovat se můžete ZDE

–
38TH ANNUAL MEETING OF THE

6TH INTERNATIONAL NEONATOLOGY
ASSOCIATION CONFERENCE
Budapešť, Maďarsko – přesunuto na 8.–11. července 2021

Organised jointly by ESPID and the ESPID Foundation

–

EUROPEAN ACADEMY OF PAEDIATRICS
CONGRESS AND MASTER COURSE (EAP)

Program i registrační detaily budou brzy upřesněny.
Sledujte aktualizaci na webu:
https://worldneonatology.com/2020/

22.–25. 4. 2021, Amsterdam, Nizozemsko
https://eap-congress.org/about-eap/general-information/
Věříme, že akce proběhne již na živo. Informace o otevření registrace, nebo případných změnách bude včas komunikována.

–

INZERCE – VOLNÁ MÍSTA
MĚSTO CHVALETICE HLEDÁ PRAKTICKÉHO LÉKAŘE PRO DĚTI A DOROST
Nabízíme ordinaci, na jejímž vybavení se bude město podílet, nájemní byt a garáž.
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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DĚKUJEME ZA PODPORU A SPOLUPRÁCI

Společnost Nutricia je již od roku 1896 průkopníkem v oblasti
nutričních řešení s cílem pomáhat zlepšovat životy svých zákazníků a umožnit jim plnohodnotné prožití každého dne. Díky
svému rozmanitému portfoliu provázejí výrobky této společnosti
člověka celým jeho životem. Kromě širokého portfolia kvalitních
produktů pro kojence a batolata, jako jsou například ovocné či
masozeleninové příkrmy Hami nebo kojenecká mléka Nutrilon,
nabízí Nutricia také klinickou výživu pro děti i dospělé při různých
zdravotních obtížích – pro předčasně narozené děti, při potravinových alergiích, při vzácných metabolických poruchách, při
křehkosti seniorů, onkologických onemocněních, a dalších (např.
produktové řady Nutridrink, Nutrison, Neocate, Fortini, atd.).
–

Happy Mimi Flexi Comfort je prémiovou značkou dětských
plen drogerie Teta, největší sítě drogerií v Česku.
Pleny mají extra savé 3D jádro se zvýšenou absorpční schopností a jemným prodyšným povrchem pro pohodlí citlivé dětské
pokožky. Anatomicky tvarované flexibilní pásky umožňují volný
pohyb a současně zabraňují úniku tekutiny. Elastické manžety
s praktickým suchým zipem udrží plenku na správném místě
přes den i během spánku. Happy Mimi Flexi Comfort pro maximální pocit sucha, bezpečí a komfortu pro Vaše děťátko.

Mléko Kendamil
Značka umělé dětské výživy Kendamil zahrnuje především dvě
prémiové řady mléka, a to základní řadu a řadu v bio kvalitě.
Základ obou řad mléka tvoří plnotučné kravské mléko od volně
se pasoucích krav lokálních britských farmářů z oblasti panensky čisté přírody v chráněné krajinné oblasti Lake District na severu Velké Británie. Mléka neobsahují palmový olej, sóju, rybí
olej či geneticky modifikované suroviny. Omega-3 a omega-6
nenasycené mastné kyseliny jsou rostlinného původu a získávají se z mořských řas. Organická mléka a všechny jejich složky
jsou opatřena certifikátem bio kvality. Kendamil, jakožto plnotučná mléčná receptura, obsahuje vyšší podíl kyseliny palmitové
na pozici sn-2. Takové složení více odpovídá unikátní struktuře tuků mateřského mléka, což napomáhá vstřebávání vápníku
a kyseliny palmitové.
Kendamil dětské kaše
Dětské rýžové a cereální kaše jsou vyrobeny výhradně z nejkvalitnějších obilovin a ovoce. Neobsahují žádné přidané soli (obsah
soli je daný obsahem sodíku v surovinách) a cukry (pouze přirozeně se vyskytující v mléce, ovoci a cereáliích). Děti, kterým poskytují dokonalou výživu, je mají v oblibě kvůli skvělé chuti a jemné
textuře. Většina kaší je vhodná již od ukončeného 4. měsíce dítěte
jako součást pestré stravy. Banánová a rýžová kaše jsou bez lepku. Borůvková kaše je vhodná od ukončeného 7. měsíce, jelikož
obsahuje kousky borůvek a ovesných vloček. Řada bio kaší obsahuje pouze složky, které drží certifikát bio kvality. Od ukončeného
4. měsíce si děti mohou pochutnat na Kendamil bio bezlepkové
kaši, od 6. měsíce na Bezlepkové ovocné, od 7. měsíce na Banánovo-jahodové a Vícezrnné kaši a od 10. měsíce také na Ovesné
kaši s ovocem.

NutriCHEQ pomáhá odhalit problémy ve stravě batolat
Období prvních tisíc dní života dítěte je rozhodující pro jeho
zdravotní kondici po celý život. To, jakým způsobem se na začátku života děťátko stravuje, ovlivní jeho chuťové preference, imunitu, sklon k alergiím, a dokonce i pravděpodobnost chronických
onemocnění v dospělosti. Pokud chce lékař identifikovat, co dítěti ve stravě chybí, a nebo čeho má naopak příliš, může využít
NutriCHEQ. Jde o unikátní praktický nástroj pro diagnostiku a řešení nedostatků ve výživě batolat, který je k dispozici již několik
let a který byl vytvořený spolu s odbornými společnostmi. Lékař
využije jednoduchý standardizovaný dotazník a s jeho pomocí
identifikuje případné nedostatky ve výživě batolete. Rodičům pak
díky již zpracovaným materiálům může poskytnout také potřebné
rady a tipy. Více na https://www.1000dni.cz/nutricheq/.

Speciální mléka a nápoje
Ne vždy je vývoj miminek přirozený a bezproblémový. Značka
Kednamil se jim rozhodla pomoci a přichází s novými produkty, které řeší některá zdravotní omezení. Pro kojence s intolerancí na mléčnou laktózu vyvinula speciální kojeneckou výživu Kednamil bezlaktózový, který je bez laktózy a sacharózy
a obsahuje všechny potřebné živiny pro děti od narození až
do 12 měsíců. Pro děti trpící na zácpy nebo koliky je pak určen Kendami Ani-colic s částečně hydrolyzovaným proteinem
a škrobem, v němž jsou tyto složky již částečně zpracovány,
takže se dětský organismus může lépe vypořádat s jejich trávením. Pro přirozený vývoj dětí od 3 do 10 let Kendamil vyvinul nutričně vyvážený nápoj Kendakids, který obsahuje cholin, jód, látku DHA a 23 klíčových vitamínů a minerálů, které
přispívají k přirozenému fyzickému a duševnímu vývoji právě
této věkové skupiny. Za jeho lahodnou chutí stojí základní surovina, kterou je stejně jako u kojeneckých mlék této značky
plnotučné kravské mléko. Poctivé mléko je základem i další
novinky, kterou je Kendamom – nápoj určený maminkám.
Jeho úkolem je dodat živiny kojícím maminkám i maminkám,
které se na kojení teprve připravují. Obsahuje vitamíny, minerály a omega-3 nenasycené mastné kyseliny, díky kterým jim
pomáhá lépe zvládat mateřství.

–

–

–
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jejich života. Přípravky Lovela Baby, ať už jde o tekuté prací přípravky, prášky, gelové kapsle či aviváž, jsou totiž hypoalergenní,
dermatologicky a klinicky testované, neobsahují umělá barviva
(kromě gelových kapslí) ani alergeny, a navíc se můžete spolehnout, že účinně odstraní veškeré nečistoty z dětského oblečení
a plenek při všech pracích teplotách.
Tím, že mají prací prostředky velmi příjemnou, neutrální vůni,
ocení je nejen maminky a děti, ale i všichni ti, kteří trpí alergiemi
nebo atopickou dermatitidou.

Pokožka našich nejmenších je velmi jemná a tím lehce podrážditelná. Značka Lovela Baby, zlatý partner České pediatrické společnosti, se proto od svého vzniku specializuje na prací prostředky, které maminkám ulehčují péči o miminka už od prvního dne

Cílem značky Lovela Baby je podporovat maminky v jejích každodenních výzvách. Pod tím se samozřejmě skrývá i touha
nabídnout pomocnou ruku těm maminkám, jejichž mateřství
není jednoduché. Proto Lovela Baby podporuje opuštěné matky
s dětmi v azylových domech Armády spásy tím, že jim daruje
produkty Lovela Baby i výtěžek z jejich prodeje.

Bulletin vydává Česká pediatrická společnost ČLS JEP.
Předseda: prof. MUDr. Jiří Zeman, DrSc.
Redakce: doc. MUDr. Jiří Bronský, Ph.D. (šéfredaktor), prof. MUDr. Zdeněk Šumník, Ph.D. (zástupce šéfredaktora),
Blanka Albrechtová (sekretariát), Zuzana Kuráňová (GUARANT International).
Příspěvky posílejte na emailovou adresu: balbr@lf1.cuni.cz.
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NOVÉ
SLOŽENÍ

UNIKÁTNÍ SLOŽENÍ NYNÍ
JEŠTĚ BLÍŽE
K FUNKCI MATEŘSKÉHO MLÉKA
scGOS/lcFOS (9:1)

scGOS/lcFOS (9:1)

HMO 3´GL

HMO 3´GL
2´FL

POSTBIOTIKA

POSTBIOTIKA
MLÉČNÝ TUK

HMOs*

(2´FL & 3´GL)

PODPORUJE IMUNITNÍ SYSTÉM
VE STŘEVĚ, SPRÁVNÝ RŮST A VÝVOJ
MOZKU DÍTĚTE 1-7
*HMOs = Human Milk Oligosaccharides, oligosacharidy přirozeně se vyskytující v mateřském mléce, 3'GL = 3´-galaktosyllaktóza, 2´FL = 2´-fukosyllaktóza. 2'FL a 3'GL nepocházejí z mateřského mléka,
3'GL přináší náš unikátní proces. REFERENCE: 1. Roberfroid M, et al. British Journal of Nutrition, 2010;104(S2):S1-S63. 2. Boehm G, et al. Arch. Dis Child 2002;86:F178-81. 3. Bruzzese E, et al. Clin Nutr,
2009;28(2):156-61. 4. Knol J, et al. J Pediatr Gastronterol Nutr, 2003;36:566.32. 5. Knol J, et al. British Journal of Nutrition, 2005;94:783–90. 6. Tims S, et al. J Pediatr Gastroenterol Nutr 2018;66(S2):11177;N-O-013:884. 7. Rodriguez-Herrera A, Abrahamse-Berkeveld M, Alles M, Bouritius H, Rubio RP, Munoz A, Agosti M, Lista H, Corvaglia LZ, Navero JLP. A partly fermented infant formula containing scGOS/
lcFOS supports adequate growth in healty, term infants: the life study. J Pediatr Gastroenterol Nutr 2016b; Abstract N-O-010 (p 658-9). DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Kojení je nejpřirozenějším způsobem
výživy kojenců. Kojenecká výživa by měla být používaná na základě doporučení lékaře. Způsob použití a další informace na obalech a webových stránkách www.nutriklub.cz. Potravina pro zvláštní výživu.
MATERIÁL PRO ODBORNOU VEŘEJNOST - NENÍ URČEN PRO PACIENTY ANI ŠIROKOU VEŘEJNOST. 04/2020. BF312080.
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azylovým domům pro matky s dětm

Hypoalergenní prací
přípravky Lovela Baby
jsou bezpečné od prvního
dne života těch nejmenších
a jsou vhodné i pro alergiky.
Lovela Baby je zlatým partnerem
České pediatrické společnosti.

instagram.com/lovelababy.cz
*Akce platí od 1.9. – 30. 9. 2020 u vybraných prodejců.

www.lovelababy.cz

