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ZDE

Vážené kolegyně, milí kolegové,

do Vašich emailových schránek se dostává druhé letoš-
ní číslo Bulletinu České pediatrické společnosti. Asi mi 
dáte za pravdu, že období mezi únorovým a květnovým 
bulletinem bylo nejen pro pediatrii, ale i pro celou spo-
lečnost bouřlivé, plné nečekaných událostí ovlivněných 
těžko predikovatelným vývojem šíření viru SARS-CoV2. 
Toto téma přirozeně rezonovalo i v tématech probíra-
ných na jednáních výboru ČPS.

V této souvislosti mám pro Vás tři dobré zprávy: 
1. Čeští a moravští pediatři jsou schopni se domluvit 
na společném projektu. Dokladem tohoto tvrzení budiž 
pozitivní reakce na výzvu ke sběru dat o pacientech se 
syndromem PIMS-TS. Zareagovala drtivá většina klinik 
a velký počet dětských oddělení a výsledkem je unikátní 
soubor pacientů s touto novou chorobou. O výsledcích 
a interpretaci těchto dat budete informováni na zářijo-
vém Pediatrickém kongresu v Hradci Králové a samo-
zřejmě ve zkrácené formě též na stránkách Bulletinu. 
Druhý jednoznačný důkaz ochoty ke společným krokům 
poskytuje společné stanovisko odborných pediatrických 
společností k návratu dětí do škol.

2. Zájem o vzdělávání v pediatrii je enormní. Jinak 
by totiž nebylo možné, aby se každý týden připojovaly 
stovky pediatrů na on-line přenášené čtvrteční kazuis-
tické semináře, které – jak doufám – kromě samozřejmé 
funkce edukační přispěly ke stmelení pediatrické obce.

3. Přestože se mezinárodní odborné akce ruší či znovu 
odkládají, Pediatrický kongres v Hradci Králové se 
bude konat v původním termínu 23.–25. 9. 2021 (více 
info na www.pediatrie2021.cz) Na posledním jednání 
výboru ČPS v Brně bylo rozhodnuto, že budeme pokra-
čovat v přípravě prezenční formy konference s tím, že 
jediným důvodem, který by nás odradil od prezenčního 
konání této tradiční akce, by bylo znovuzavedení vlád-
ních restrikcí. V tom případě bychom odborný program 
převedli do distanční formy. Osobně vyjadřuji naději, že 
to nebude nutné a doufám, že se na Pediatrickém kon-
gresu znovu sejdeme a pokusíme se společně reflek-
tovat nelehké období, kterým jsme prošli a stále ještě 
procházíme.

Příjemné čtení Bulletinu Vám přeje a na osobní setkání 
v Hradci Králové se těší

prof. MUDr. Zdeněk Šumník, Ph.D.

Úvodní slovo 
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Sekce a pracovní  
skupiny ČPS
V roce 2021 probíhá revize pracovních skupin a sekcí 
ČPS. Vzhledem k tomu, že některé pracovní skupiny 
(sekce) nevykazovaly již delší dobu žádnou aktivitu, ne-
měly téměř žádné registrované členy, pravidelně neko-
naly volby do řídících orgánů nebo fungují samostatně 
pod ČLS nebo jinou odbornou společností, rozhodl se 
Výbor ČPS pro jejich revizi.

Do budoucna zůstávají zachovány následující 
sekce ČPS:
• Sekce dětské endokrinologie
• Sekce dětské gastroenterologie a výživy
• Sekce dětské hematologie
• Sekce dětské intenzivní medicíny
• Sekce dětské nefrologie
• Sekce očkování
• Sekce dětské paliativní medicíny
• Sekce dětské revmatologie

Výbor rozhodl o zřízení Sekce mladých pediatrů.

Ostatní sekce budou zrušeny nebo budou svou čin-
nost vykonávat pod jinou odbornou společností v rámci 
ČLS JEP. Názvosloví sekcí bude uvedeno do soula-
du se stanovami ČLS JEP, tedy dříve užívaný pojem 
„Pracovní skupina“ bude nahrazen pojmem „Sekce“. 
Členové jednotlivých sekcí budou obesláni předsedou 

příslušné sekce s podrobnějšími informacemi o regist-
raci do jednotlivých sekcí, tuto možnost otevřeme všem 
členům ČPS. O přesném algoritmu přihlašování do sek-
cí Vás budeme informovat, prozatím jednáme s ČLS 
o nejsnazším řešení.

—

Vyhlášení ceny 
za nejlepší publikaci 
původní práce v oboru 
pediatrie roku 2020
Výbor ČPS na svém jednání dne 8. 4. 2021 vyhlásil tra-
diční soutěž o Cenu za nejlepší publikaci původní prá-
ce v oboru pediatrie pro autora mladšího 35 let za rok 
2020. Bližší informace a revidovaná kritéria pro udělení 
ceny naleznete ZDE . Termín přihlášek je 31. 5. 2021.

—

Zápisy z jednání výboru
Poslední zasedání výboru ČPS ČLS JEP proběhlo  
13. 5. 2021 premiérově v brněnské Dětské nemocnici. 
Zápisy z předchozího jednání se schvalují po připomín-
kovém řízení vždy na následující schůzi Výboru.

Zprávy a zápisy z jednání minulých jsou k dispozici 
ke stažení na webu ZDE .

Zprávy výboru ČPS ČLS JEP

Pediatrické kazuistiky online
Do cyklu pravidelných kazuistických webinářů, které pro Vás streamujeme každý čtvrtek od 14 do 15 hodin, 
přispívají nově také lékaři novorozeneckého oddělení Ústavu pro péči o matku a dítě, novorozeneckého 
oddělení motolské Gynekologicko-porodnické kliniky, Dětského kardiocentra a Kliniky dětské hematologie 
a onkologie. Pokračují samozřejmě příspěvky ze všech moravských a českých dětských klinik.

Pro velký zájem pokračuje cyklus streamovaných semi-
nářů „Pediatrické kazuistiky online“ až do konce květ-
na 2021. Každý čtvrtek od 14 do 15 hodin se můžeme 
seznámit se třemi kazuistikami ze tří pediatrických pra-
covišť. 

Během více než čtyř měsíců trvání Pediatrických kazu-
istik online zazní v 19 webinářích celkem 57 dětských 
příběhů. Každý z nich je svým způsobem poučný. 

Jsme rádi, že právě covidová éra přinesla možnost 
uspořádat tento neobvyklý vzdělávací program. 

Všechny kazuistiky jsou nebo budou k dispozici 
na webových stránkách www.pediatrics.cz a můžete je 
sledovat ZDE .

Jménem všech pořadatelů a přednášejících
Jan Lebl a Jan David

Různé
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Stanovisko pediatrických 
společností k návratu 
dětí do škol
Společné stanovisko České pediatrické společnosti 
ČLS JEP, Odborné společnosti praktických 
dětských lékařů ČLS JEP a Sdružení praktických 
lékařů pro děti a dorost ČR k návratu dětí do škol

Česká republika patří k zemím, které v průběhu pandemie 
viru SARS-CoV-2 měly nejdelší období omezení prezenč-
ní školní docházky. Vzhledem k tomu, že v současné době 
se rozhoduje o strategii, jakým způsobem pokračovat 
v rozvolňování protiepidemických opatření při klesajícím 
výskytu onemocnění Covid-19 v populaci, cítíme potřebu 
vyjádřit se k tomuto problému jako společnosti spoluzod-
povědné za komplexní zdraví české dětské populace.

Dostupná data z publikovaných zahraničních studií 
i data česká svědčí o tom, že přenos viru ve školách 
přispívá jen zcela okrajově k celkovému epidemio-
logickému riziku v populaci. Navíc se předpokládá, 
že omezení prezenční výuky má na dětský organismus 
řadu negativních vlivů a to nejen na psychosociální vý-
voj, ale i na somatické zdraví.

Z tohoto důvodu apelujeme na politické předsta-
vitele, aby obnovení prezenční výuky považovali 
za absolutní prioritu při rozhodování o rozvolnění 
protiepidemických opatření. Dětské zdraví a psy-
chosociální vývoj považujeme za nesrovnatelně důle-
žitější než případné aktuální ekonomické či politické 
argumenty podporující rozvolnění jiných společen-
ských aktivit. Nyní rozhodujeme nikoliv o příštích něko-
lika měsících, ale o úrovni vzdělanosti a tělesném i du-
ševním zdraví celé příští generace občanů naší země. 
Právě deficit v této oblasti může v budoucnu s velkou 
pravděpodobností vyústit v obrovské ekonomické ztrá-
ty. V rámci epidemie COVID-19 je třeba mít připraven 
s dostatečným předstihem systémový nástroj řešící 
tuto problematiku, v němž by uzavírání škol, zejména 
základních, mělo patřit k posledním ze zaváděných 
protiepidemických opatření. Naopak v případě uvol-
nění restrikcí by školy měly být otevřeny prioritně a to 
v nerotačním režimu.

Za výbory pediatrických společností 

Doc. MUDr. Jiří Bronský, Ph.D. 
za Výbor ČPS ČLS JEP 
MUDr. Alena Šebková
za Výbor OSPDL ČLS JEP 
MUDr. Ilona Hülleová
za Výkonný výbor SPLDD ČR

—

Stanovisko ČPS 
k přítomnosti rodičů  
při poskytování zdravotní 
péče nezletilým
Na základě četných podnětů členů ČPS výbor 
zformuloval a schválil toto stanovisko jako pomoc při 
řešení případných sporů mezi rodiči a poskytovateli 
zdravotní péče v pediatrii. Koordinátorem této 
iniciativy byl prim. MUDr. René Hrdlička. 

Úplné znění Stanoviska najdete na webu ČPS ZDE .

Na níže uvedeném linku naleznete také všechny potřeb-
né informace o přítomnosti rodičů, pro nezletilé pacienty:
Informace o přítomnosti rodičů či jiného doprovodu 
dítěte při poskytování zdravotní péče dětem 

—

Dotazník pro projekt 
zaměřený na zlepšení 
diagnostiky a péči 
pacientů s celiakií
Vážené kolegyně, vážení kolegové, jménem VFN v Pra-
ze se obracíme na Vás s prosbou k účasti a k vyplnění 
dotazníku v rámci mezinárodního projektu zaměřeného 
na zlepšení diagnostiky, povědomí a péče o pacienty 
s celiakií.

Dotazník k vyplnění naleznete ZDE .

Jedná se o projekt vedený Universitou v Mariboru ze 
Slovinska (doc. Jernej Dolijnšek) a ČR je jednou 13 part-
nerských evropských zemí. Projekt reaguje na stávající 
nedostatky v diagnostice a léčbě celiakie. Partnerství 
v projektu propojuje nemocnice, univerzity, asociace, 
místní komunity a potravinářské firmy z celého regionu. 
Cílem projektu je zlepšit léčebnou péči, stravovací služ-
by a celospolečenské povědomí o celiakii.

Všem Vám děkujeme za Váš čas. 

MUDr. Peter Szitányi, Ph.D.
Klinika pediatrie a dědičných poruch metabolizmu
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XV. Pediatrický kongres
23.–25. září 2021 / Hradec Králové

Česká pediatrická společnost ČLS JEP pořádá ve spo-
lupráci s Odbornou společností dětských lékařů ČLS 
JEP a se Sdružením praktických lékařů pro děti a do-
rost ČR, XV. Pediatrický kongres s mezinárodní účas-
tí, který se bude konat v původním termínu 23.–25. září 
2021 v Kongresovém centru ALDIS v Hradci Králové.

Bližší informace naleznete ZDE . 

Předběžný harmonogram akce naleznete ZDE .

—

 Residenti 2021 (Výživa)
28.–29. května 2021 / ONLINE

Zveme Vás na další webinář z cyklu Residenti, určený 
především pro mladé lékaře v přípravě na práci PLDD, 
ale i všem, kdo se věnují primární péči o děti a dorost. 
Přístup mají samozřejmě i zájemci z ostatních spolupra-
cujících oborů.

Tématem tohoto webináře je již podruhé Výživa. Ně-
které přednášky jsou opakovány z prvního dílu výživy. 
Program je koncipován tak, abychom mohli informace, 
které uslyšíme, dobře uplatnit v našich praxích. 

REGISTRACE: ZDARMA

Celkový program je k dispozici ZDE .

—

XXXIV. Mezinárodní kongres 
českých a slovenských osteologů
9.–11. září 2021 / Hradec Králové

Dovolujeme si Vás pozvat na XXXIV. Mezinárodní 
kongres českých a slovenských osteologů, který se 
koná 9.–11. září v Hradci Králové v kongresovém cen-
tru ALDIS.

Bližší informace naleznete ZDE .

—

 Webinář: Dědičné příčiny 
srdeční zástavy – doporučené 
postupy a možnosti primární 
prevence
15. září 2021 / ONLINE

Dovolujeme si Vás pozvat na webinář, který se uskuteč-
ní 15. září 2021 od 17:00.

Program webináře:
1. Možnosti post mortem diagnostiky a doporučený 

pitevní postup při podezření na náhlou srdeční smrt 
(Š. Kučerová – Pohlová, FN Hradec Králové)

2. Post mortem genetické vyšetření a kaskádový 
rodinný screening  
(A. Krebsová, IKEM, Praha)

3. Náhlé úmrtí kojence a dětí do 19 let věku 
(K. Ruecklová, FN Královské Vinohrady, Praha)

4. Přežitá srdeční zástava, doporučená komplexní 
diagnostika a péče  
(J. Hašková, IKEM, Praha)

5. Dlouhodobý osud pacientů s dg vrozeného 
syndromu dlouhého QT intervalu v dětství  
(T. Tavačová, FN Motol, Praha)

—

Odborné a vzdělávací akce – domácí
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11. mezioborové sympozium – 
Komplexní vyšetření ucha – 
otoskopie a vyšetření sluchu 
v ambulantní i klinické praxi 
pediatra a ORL lékaře
10.–11. září / Hradec Králové

Dovolujeme si Vás pozvat na 11. mezioborové sympo-
zium – Komplexní vyšetření ucha – otoskopie a vyšet-
ření sluchu v ambulantní i klinické praxi pediatra a ORL 
lékaře, které se uskuteční 10.–11. září 2021 v Hradci 
Králové.

Více informací naleznete ZDE .

Pozvánka ZDE .

Pracovní dny dětské  
nefrologie 2021
Září – říjen 2021 / Jindřichův Hradec

Vážené kolegyně a kolegové, milí přátelé,

Výbor Sekce dětské nefrologie rozhodl o přesunu Pra-
covních dní dětské nefrologie 2021 v Jindřichově 
Hradci z června tohoto roku na přelom září – října 2021. 
Důvodem je současná epidemická situace v ČR. 

Bližší informace budou prezentovány na stránkách sekce 
dětské nefrologie a rovněž budete informováni emailem.

Za výbor SDN
prof. MUDr. Tomáš Seeman, CSc., předseda
doc. MUDr. Sylva Skálová, Ph.D., místopředseda
MUDr. Tereza Šuláková, Ph.D., sekretář/ekonom 
Sekce dětské nefrologie ČPS

11. mezioborové sympozium – 
Komplexní vyšetření ucha – 
otoskopie a vyšetření sluchu 
v ambulantní i klinické praxi 
pediatra a ORL lékaře
10.–11. září / Hradec Králové

Dovolujeme si Vás pozvat na 11. mezioborové sympo-
zium – Komplexní vyšetření ucha – otoskopie a vyšet-
ření sluchu v ambulantní i klinické praxi pediatra a ORL 
lékaře, které se uskuteční 10.–11. září 2021 v Hradci 
Králové.

Bližší informace naleznete ZDE .

Pozvánku naleznete ZDE .

Pracovní dny dětské  
nefrologie 2021
Září – říjen 2021 / Jindřichův Hradec

Vážené kolegyně a kolegové, milí přátelé,

Výbor Sekce dětské nefrologie rozhodl o přesunu Pra-
covních dní dětské nefrologie 2021 v Jindřichově 
Hradci z června tohoto roku na přelom září – října 2021. 
Důvodem je současná epidemická situace v ČR. 

Bližší informace budou prezentovány na stránkách sekce 
dětské nefrologie a rovněž budete informováni emailem.

Za výbor SDN
prof. MUDr. Tomáš Seeman, CSc., předseda
doc. MUDr. Sylva Skálová, Ph.D., místopředseda
MUDr. Tereza Šuláková, Ph.D., sekretář/ekonom 
Sekce dětské nefrologie ČPS

Salzburské lékařské  
semináře 2021
2021 / Salzburg

Jménem Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové 
si Vás dovolujeme informovat o konání prestižních OMI 
lékařských seminářů v Salzburgu v roce 2021. Aktuálně 
se blíží uzávěrka posledního kola seminářů konaných 
v roce 2021 (více o seminářích ZDE ). 

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK JE 31. KVĚTNA 2021

Registrace probíhá online na portálu OMI (portal.
openmedicalinstitute.org)

Účast na seminářích je zdarma, lékaři si hradí pouze 
cestovní náklady.

Kompletní seznam seminářů pro rok 2021 naleznete 
ZDE . Veškeré další informace o projektu SALZBURG 

SEMINARS naleznete také na webu.

—

 6th World Congress  
of Paediatric Gastroenterology, 
Hepatology and Nutrition – 
Virtual
2.–5. června 2021 / ONLINE

Dovolujeme si Vás pozvat na 6. světový kongres dět-
ské gastroenterologie, hepatologie a výživy, který se 
uskuteční 2.–5. června 2021 ve virtuální podobě.

Bližší informace naleznete ZDE .

—

Odborné a vzdělávací akce – zahraniční
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10th Europaediatrics
10.–12. června 2021 / Záhřeb

Dovolujeme si Vás informovat, že 10. ročník Evrop-
ského pediatrického kongresu byl přesunut z termínu 
3.–5. září 2020 na 10.–12. června 2021, místo konání 
zůstává stejné a to Záhřeb, Chorvatsko.

—

 ESPNIC 2021 –  
Virtual Congress
15.–18. června 2021 / ONLINE

Dovolujeme si Vás pozvat na 31. výroční zasedání ev-
ropské pediatrické společnosti a Neonatal Intensive 
Care (ESPNIC 2021), které se uskuteční 15.–18. červ-
na 2021 ve formě virtuální konference. 

Rádi bychom vás pozvali na mezinárodní virtuální kon-
gres „ESPNIC 2021 Virtual Congress“, který proběhne 
ve dnech 15.–18. 6. 2021.

Původní program ESPNIC Xperience bol reorganizo-
ván do online verze Xperience. Posláním akce je udělat 
z ESPNIC Xperience skutečnou příležitost, jak se spo-
jit s lidmi, co nejvíce možnými způsoby. Čtyřdenní živý 
program je tedy online a nabízí nové inovativní formáty 
relací a nové funkce. Připojte se k nám i Vy.

Program kongresu na webových stránkách akce ZDE .

—

6th Annual Conference  
of the International Neonatology 
Association
8.–10. července 2021 / Budapešť

Oznamujeme, že 6th Annual Conference of the Inter-
national Neonatology Association konaná v Maďar-
sku se kvůli pandemické situaci přesouvá z původního 
termínu 24.–26. července 2020 na nový termín a to 
8.–10. července 2021.

Aktuální vývoj a dění můžete sledovat ZDE .

—

8th International Conference  
on Nutrition & Growth  
(N&G 2021)
26.–28. srpna 2021 / Lisabon

Dovolujeme si Vás pozvat na 8th International Con-
ference on Nutrition and Growth, který se uskuteční 
26.–28. srpna 2021 v Lisabonu, Portugalsko.

Bližší informace naleznete ZDE .

—

Slovensko-český kongres 
dětské anesteziologie, 
intenzivní a urgentní medicíny
3.–4. prosince 2021 / Bratislava

Dovolujeme si Vás pozvat na 15. ročník „Slovensko-
-českého kongresu detskej anestéziológie, inten-
zívnej a urgentnej medicíny“, který se bude konat  
3.–4. prosince 2021 v Bratislavě.

Bližší informace naleznete ZDE .

POZNAČTE SI 

DO KALENDÁRA

15. ROČNÍK

SLOVENSKO-ČESKÉHO 
KONGRESU DETSKEJ 
ANESTÉZIOLÓGIE, 
INTENZÍVNEJ 
A URGENTNEJ 
MEDICÍNY
21. VÝROČIE

3.–4. DECEMBRA 2021
PARK INN BY RADISSON DANUBE 
BRATISLAVA

DETSKEJ KLINIKY ANESTÉZIOLÓGIE 
A INTENZÍVNEJ MEDICÍNY LF UK, 
SZU A NÚDCH BRATISLAVA

WWW.DKAIM-KONGRES.SK

—
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Praktický lékař pro děti a dorost
Město Horšovský Týn hledá praktického lékaře pro děti 
a dorost. Nabízíme prostory pro ordinaci v areálu zdra-
votního střediska a možnost získání nájemního bytu.

Více informací: 
+420 724 185 873 nebo +420 608 200 771
j.holecek@muht.cz nebo d.skopek@muht.cz.

—
Lékař se specializovanou způsobilostí 
do gastroenterologické poradny
Dětské oddělení ON Mladá Boleslav hledá od září 2021 
lékaře se specializovanou způsobilostí do gastroente-
rologické poradny, 1x týdně, nejlépe středa. Atestace 
z dětské gastroenterologie není podmínkou. 

Více informací: 
prim. MUDr. Jaroslava Chrtková
jaroslava.chrtkova@onmb.cz
+420 731 542 833

Zástup do ordinace po dobu mateřské dovolené
Hledám zástup po dobu MD do ordinace PLDD v Roud-
nici nad Labem. 

Více informací: 
+420 775 222 339
martina.rivolova@gmail.com

—
Lékař pro dětské a dorostové oddělení 
s perinatologickým centrem
Dětské a dorostové oddělení s perinatologickým cent-
rem Most přijme lékaře. Nástup možný ihned. Nabízíme 
možnost vzdělávání v oboru pediatrie a v nástavbovém 
oboru neonatologie.

Více informací: 
prim. MUDr. Marie Váchová
marie.vachova@kzcr.eu
+420 476 172 164

Inzerce volných pracovních nabídek

Bulletin vydává Česká pediatrická společnost ČLS JEP. 

Předseda: doc. MUDr. Jiří Bronský, Ph.D. 
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.

www.pediatrics.cz | cps@pediatrics.cz

Starší čísla bulletinu najdete na www.pediatrics.cz
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ZDE

Společnost Nutricia je již od roku 1896 průkopníkem v oblasti nutričních ře-
šení s cílem pomáhat zlepšovat životy svých zákazníků a umožnit jim plno-
hodnotné prožití každého dne. Díky svému rozmanitému portfoliu provázejí 
výrobky této společnosti člověka celým jeho životem. Kromě širokého port-
folia kvalitních produktů pro kojence a batolata, jako jsou například ovocné či 
masozeleninové příkrmy Hami nebo kojenecká mléka Nutrilon, nabízí Nutri-
cia také klinickou výživu pro děti i dospělé při různých zdravotních obtížích 
– pro předčasně narozené děti, při potravinových alergiích, při vzácných me-
tabolických 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 jem-
ným prodyšným povrchem pro pohodlí citlivé dětské pokožky. Anatomicky 
tvarované flexibilní pásky umožňují volný pohyb a současně zabraňují úni-
ku 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.

—

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 jejich života. Přípravky Lovela Baby, ať 
už jde o tekuté prací přípravky, prášky, gelové kapsle či aviváž, jsou to-
tiž hypoalergenní, dermatologicky a klinicky testované, neobsahují umělá 
barviva (kromě gelových kapslí) ani alergeny, a navíc se můžete spoleh-
nout, že účinně odstraní veškeré nečistoty z dětského oblečení a plenek při 
všech pracích teplotách. Jejich vůně je velmi příjemná – jemná.

Tím, že mají prací prostředky složení speciálně vyvinuté pro tu nejcitlivější 
pokožku, ocení je nejen maminky a děti, ale i všichni ti, kteří trpí alergiemi 
nebo atopickou dermatitidou.

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 pra-
videlně podporuje opuštěné matky s dětmi v azylových domech Armády 
spásy tím, že jim daruje produkty Lovela Baby i výtěžek z jejich prodeje.

Pro více informací navštivte lovelababy.cz 
nebo sledujte instagram.com/lovelababy.cz.

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 mlé-
ka 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 ome-
ga-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. 

Kozí mléko
Pro děti, která mají citlivá bříška, má značka Kendamil v nabídce také 
Kozí mléko, jehož základ tvoří poctivé plnotučné kozí mléko. To přirozeně 
obsahuje A2 kozí mléko s převahou A2 β-kaseinu, který je pro člověka 
stravitelnější než běžnější A1 β-kasein obsažený v naprosté většině mlé-
ka od evropských krav. Kozí mléko v žaludku vytváří měkčí hmotu, která 
snadněji prochází zažíváním, obsahuje víc některých vitamínů a mine-
rálů a až 6× více probiotických oligosacharidů než mléko kravské. Také 
jeho tukové kuličky jsou oproti kravskému mléku menší, takže i z to dů-
vod, proč jej lépe tráví. Toto mléko obsahuje i větší množství MCT tuků, 
které miminka rychleji vstřebávají a které jim rychle poskytují potřebnou 
energii.

Kendamil dětské kaše 
Dětské rýžové a cereální kaše se vyrábějí pouze z nejkvalitnějších obilo-
vin 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 ob-
libě kvůli skvělé chuti a jemné textuře. Většina kaší je vhodná už od ukon-
čeného 4. měsíce dítěte, jako například Jemná dětská kaše s jablkem 
a černým rybízem. Banánová a rýžová kaše jsou bez lepku a stejně tak 
bez lepku je i Jemná bezlepková kaše s brokolicí, květákem a sýrem. 
Borůvková kaše a Jemná borůvková kaše s černým rybízem jsou pro 
děti od ukončeného 7. měsíce, protože obsahují kousky ovoce a oves-
ných vloček. V tomto věku už malí mrňouskové můžou mlsat i Dětskou 
kaši s rajčátky, mrkví a těstovinami, která je další zeleninovou kaší této 
značky. 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 Oves-
né kaši s ovocem.

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 skupi-
ny. 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 nápoj Kendamum – doplněk stravy 
určený maminkám. Tento instantní nápoj s obsahem vitamínů, minerálů, 
kyseliny listové a DHA je vhodný jak pro nastávající, tak i kojící maminky. 
Byl vyvinut na základě toho nejlepšího z přírody a s pomocí nejnovějších 
vědeckých poznatků o vývoji miminek, aby podpořil jejich specifické po-
třeby i potřeby maminek v těhotenství a v průběhu kojení.

Partneři ČPedS
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    jsou klinicky a dermatologicky
    testovány

    účinně odstraňují nečistoty
    a mají jemnou vůni

    neobsahují umělá barviva
    ani alergeny

    vhodné i pro oso    vhodné i pro osoby trpící
    alergiemi a atopickou dermatitidou

LOVELA BABY JE ZLATÝM PARTNEREM
ČESKÉ PEDIATRICKÉ SPOLEČNOSTI.

                    Hypoalergenní prací přípravky Lovela
                    Baby jsou bezpečné od prvního dne
života těch nejmenších a jsou
vhodné i pro alergiky.

Perte s klidným srdcem
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