
Zápis ze schůze výboru pracovní skupiny dětské nefrologie (PSDN)  

3.9.2020, 19.30, Hotel Harmonie I., Luhačovice 

přítomni: H. Flögelová, J. Gut, A. Kolský, , T. Seeman, S. Skálová, T. Šuláková, J. Zieg 

omluveni: J. Langer  

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

zápis: T. Šuláková 

 

1. 41. Pracovní dny dětské nefrologie – 1. Česko-slovenská konference dětských 

nefrologů 

Informace p. Procházky (BPP) 

- Přihlášeno: 79 lékařů lidí, z toho 15 ze Slovenska  

- Zahraniční hosté: Milan Chromek, Luda Podracká, ostatní zvaní hosté z technických 

důvodů (karanténa) nepřijeli 

- Firmy: hl. sponzor - Alexion, Kyowa Kirin, dále pak Fehring a Nestlé 

 

2. Kontrola úkolů z r. 2019 

- Jednotná šablona abstrakt: - byla vytvořena, připomínky k šabloně: nechat všechny 

autory a všechna pracoviště v jedné kolonce 

- aktualizace webových stránek (Skálová):  zjistí proč na webových stránkách  ČPS není 

úplný seznam zápisů, proč zde není uveřejněn seznam pracovišť/ambulancí dětské 

nefrologie v ČR, který byl před rokem vytvořen a dále proč na těchto stránkách nejsou 

uvedeny normy TK pro děti případně zajistí nápravu na výboru ČPS. 

- Doporučené postupy: „Infekce močových cest“ - jsou dokončeny a vydány; 

„Hypertenze u dětí a adolescentů“ – bude dokončena do konce roku 2020 (Kolský, 

Seeman, Šuláková) 

-  

3. Další náměty na doporučené postupy: 

- „Nefrotický syndrom” (Skálová, Zieg – koordinátoři, vhodné zapracovat i indikace 

genetického vyšetření:  Seeman) 

- „Hemolyticko-uremický syndrom“ (r. 2022, diferenciálně diagnostický postup a 

vyšetřovací metody) 

 

4. Abstrakta: 



- příští rok je třeba zajistit, aby všichni členové výboru PSDN dostali abstrakta 

všech přihlášených prací předem (zašle BPP),  

- cena za nejlepší abstrakt bude udělena Janě Laubové (Jana Laubová: Dilatace 

močového systému plodu) 

4. Připomínky k práci agentury (BPP): nejsou 

5. Členství v PSDN: 

- členská základna: do 9/2020 nepřibyl/i žádný/í člen/ové, zemřeli 3 členové – dr. Žaba, 

dr. Brzobohatý, Dr. Pniaková  

6. Aktualizace členské základny:  

- pro potřeby aktualizace členské základny PSDN byl vytvořen dotazník splňující 

kritéria GDPR (ověřeno specialisty ve FN Ostrava),  

- aktualizace proběhne každý rok v rámci pracovních dní dětské nefrologie, 

- certifikát o účasti na PDDN bude vydán účastníkům členům PSDN proti vyplněnému 

dotazníku (avšak dobrovolně),  

- budou vyplňovány pouze změny, pokud nedojde ke změnám, bude v dotazníku 

vyplněno pouze „beze změn“ 

7. Kongresy: 

A. proběhlé konference: Litomyšl  

- celkový zisk 5741 Kč, z toho 3700,- (tj. 70%) je ziskem PSDN 

Rok PŘÍJEM (Kč) VÝDAJE (Kč) ZISK (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) 5 741,00 2 000 (abstrakt) 3700,00 

Celkem   117 830,42 

2020 (Luhačovice) 2119 1 516 (dary) 
2 000 (abstrakt) 

-1397 

Celkem   116 433,42 

 

B. nastávající kongresy:  

- Český pediatrický kongres 2020 – 24.-26.9.2020, Aldis, HK, zřejmě nebudou 

zahraniční řečníci, každý rok se udílí Brdlíková cena, nefrologický blok je zajištěn, 

část programu je z Motola (registr renálních biopsií - Kolský,  dále NS, IGAN) 

- Český nefrologický kongres - prosinec 2020 Praha – genetická sekce -  předsedající T. 

Seeman 

- ESPN září 2020 v Lublani přesunut o 2 roky na září 2022 

- IPTA je přesunuta na září 2021 



- Diskuzní soustředění 5-6. 11.2020 - je důležitý dostatečný počet účastníků - aspoň 40 

lidí, návrhy na téma přednášky od konce září 2020 

8. Finance: 

- nutno zjistit od docenta Bronského, jak postupoval při zřízení samostatného účtu pro 

PSDG, následně pak požádáme písemně ČPS o samostatný podúčet (Šuláková zjistí 

informace, žádost o samostatný účet bude podepsán předsedou, místopředsedou a 

sekretářem/ekonomem PSDN) 

- bude následně třeba určit na jakou činnost budou tyto finance směřovány/věci (cena na 

abstrakt, korespondence, vzdělávací materiály pro pacienty, event. drobné dary apod.) 

9. Změna statutu na přechod pod ČNS:  

- zpráva z ČNS není, mrtvý bod (březen 2020) 

- názor členů výboru PSDN:  

- Kolský – nehnal by to tam nyní, měli bychom ale od nich nějaké věci získat, bližší 

kontakty by byly dobré 

- Flogelová – zjistit, co by kontakt s nimi přinesl nám a jim 

- Šuláková - výhodou by bylo pouze právní subjektivita, ale měli bychom více 

spolupracovat 

- Ryba - máme víc společného s pediatry 

- Seeman - je třeba mnoho věcí v tomto smyslu uvážit (zejména spolupráci v mnoha 

směrech), ale spíše vidí směr pediatrie, je třeba o tom delší dobu diskutovat, konečné 

řešení pak by měla udělat členská základna při valné hromadě, nikoliv pouze výbor 

PSDN 

- Gut -  kolika z nás je nefrologů, kteří sem na PDDN jezdí?, drtivá většina jsou 

pediatři, kteří mají rádi d. nefrologii 

- Skálová - v situaci jsme stále na stejno, točíme se tam, že problém je nutno studovat, 

za rok jsme nikam nepokročili, protože nevíme, co si o tom myslíme my a co si o tom 

myslí dosp. nefrologové, na valné hromadě podat informaci o této diskuzi, kde být a 

jak prohloubit spolupráci 

- Zieg – je mu bližší ČNS 

- všichni - prohloubit otázky tranzice 

 

10. Jubilanti:  

- Luda Podracká, 65 let, gratulaci provede Janda,   

- Saša Kolský, 70 let – gratulaci provede Šuláková 

- (účet za zakoupené dary bude poslán pí Albrechtové – sekretářka ČPS, 

s odůvodněním, že to byl výdaj sekce, kompenzace půjde z účtu PSDN vedeného u 

ČPS, současně bude zaslat schválený zápis) 

11. Volby do výboru:  

- zprávu podali člen volební komise Luděk Ryba a za výbor  Tereza Šuláková (následně 

byla zpráva přednesena  a schválena na valné hromadě 4.9.2020) 



- obsah této zprávy viz diapozitivy v pdf, kde jsou uvedeny i právní rozbory stran 

námitek RK ČPS 

- vzhledem k tomu bylo rozhodnuto o vzniku RK PSDN (navrženi Jana Laubová, Jan 

Petržalka, Petr Rotta, na výroční členské schůzi byla zvolena Jana Laubová, která 

funkci přijala) 

- a dále byl vypracován dotazník, týkající se členské základny, a upřesnění stran 

kontroly volebního lístku pro příští volby 

12. Volba předsedy, místopředsedy a ekonoma/sekretáře PSDN*: scrutátor L. Ryba 

- Předsedou sekce byl zvolen Tomáš Seeman 

- Místopředsedou sekce Sylva Skálová 

- Ekonomem/Sekretářem sekce Tereza Šuláková  

13. Návrhy na místo příštích PDDN:  

- Jindřichův Hradec (za výbor zjistí Gut), případně Máchovo jezero (zjistí Rotta) 

- možný termín začátek června event. konec května 

- jedno z hlavních téma na příštích PDDN -  Tranzice  

14. Společná setkání slovenských a českých dětských nefrologů: 

- Buď co 2 roky nebo každý rok – příští setkání je v plánu v r. 2022 (Slovensko, Prof. 

Podracká), dle něj se následně rozhodne, jaká frekvence setkání bude 

15. Návrhy vyzvaných řečníků na další rok:  

- prof. Weberová (Marburg)  

- Jitka Láchová (event. prof. Aufricht, Vídeň) 

16. Společné setkání s GPN nejdříve za 10 let 

17. Různé:  

- Dopis od prof. Zemana o novelizaci vybavení a personálním zajištění zdr. zařízení 

- Kolský oznámil, že by M. Buganová, VFN Praha pokračovala místo něj v organizování 

diskuzního soustředění dětské nefrologie 

   

*Poznámka k volbám:  

Volba předsedy: hlasováním, 3 hlasy Seeman, 3 hlasy Skálová, 1 hlas Zieg, losem 

Skálová, kt. ale volbu nepřijala 

Volba místopředsedy: hlasováním, 4 hlasy - Skálová, 2 hlasy - Zieg, 1 hlas - Kolský,  

Volba ekonoma: aklamačně – Šuláková (všichni) 

 


