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ÚVODNÍ SLOVO
Vážení kolegové, členové ČPS,
rád bych Vám touto cestou poděkoval za Vaši účast ve volbách do Výboru naší odborné společnosti. Jak se dočtete níže, voleb se
zúčastnilo přes 500 našich členů, což považuji za důkaz významné angažovanosti na dění v ČPS. Jménem všech nových členů Výboru
Vám děkuji za Vaše hlasy, které jsou pro nás závazkem ke službě české pediatrii v následujících 4 letech.
Dovolte mi také poděkovat všem členům Výboru minulého, zejména jeho vedení a členům Revizní komise. V minulém období bylo pro
českou pediatrickou obec učiněno mnoho prospěšného. Podařilo se sjednotit a stabilizovat vzdělávací systém v pediatrii, náš národní
pediatrický kongres má kvalitní odborný program a uskutečňujeme jej ve spolupráci s PLDD každý rok. Byla schválena řada doporučených postupů, standardizován proces jejich tvorby a schvalování. Máme stabilního partnera jak pro administrativní podporu fungování
společnosti, tak pro konání vzdělávacích akcí. ČPS je i přes nelehké COVIDové období v dobré finanční kondici a systematicky podporuje vzdělávání a vědeckou činnost zejména mladých pediatrů. Jsme atraktivní společností pro řadu sponzorů. I přes nelehkou situaci
s předchozím vydavatelem bude časopis ČS pediatrie nadále vydáván v plném rozsahu a jednáme o dlouhodobém partnerství pro nadcházející období. Renovovali jsme webové stránky, bulletin jsme převedli do elektronické formy. Uskutečnily se historicky první převážně
elektronické volby do Výboru.
Výše uvedené je jen zlomkem aktivit, které se v průběhu předchozích let odehrávaly – často formou intenzivní, navenek sotva znatelné,
práce. Pokusíme se i v následujícím období na tuto činnost navázat.
Ještě jednou děkujeme za Vaši podporu
Jménem celého Výboru ČPS
Jiří Bronský

Pediatrický kongres
s mezinárodní účastí

22.–25. září 2021

Přeloženo na
Kongresové centrum ALDIS, Hradec Králové
Více informací na str. 4
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VOLBY DO VÝBORU A REVIZNÍ KOMISE ČESKÉ PEDIATRICKÉ
SPOLEČNOSTI ČLS
Ve dnech 12. 11.–26. 11. 2020 proběhly volby do výboru a revizní komise České pediatrické společnosti ČLS na funkční
období 2021–2024, poprvé kombinovaně elektronicky a korespondenčně. Z 1758 oprávněných voličů se zúčastnilo 543,
volební účast tedy byla 31 %.
Kompletní výsledky hlasování do výboru jsou k náhledu ZDE a výsledky do revizní komise naleznete ZDE .
Nový výbor ČPS ČLS JEP si na svém prvním zasedání 14. 1. 2021 zvolil své předsednictvo, členy a revizní komisi ve složení:
Předsednictvo společnosti:
• Předseda: doc. MUDr. Jiří Bronský, PhD.
• Místopředseda: prim. MUDr. René Hrdlička, PhD.
• Vědecký sekretář: prof. MUDr. Dagmar Pospíšilová, PhD.
Členové výboru:
• MUDr. Šárka Fingerhutová
• prof. MUDr. Tomáš Honzík, PhD.
• MUDr. Petr Jabandžiev, PhD.
• prof. MUDr. Jan Lebl, CSc.
• prof. MUDr. Zdeněk Šumník, PhD.
• prof. MUDr. Jiří Zeman., DrSc.
Revizní komise:
• MUDr. Mgr. Tomáš Kuhn – předseda
• doc. MUDr. Ondřej Souček PhD.
• doc. MUDr. Felix Votava, PhD.

ZPRÁVY VÝBORU ČPS ČLS JEP
VZNIK NOVÉ SEKCE DĚTSKÉ PALIATIVNÍ MEDICÍNY
Dne 10. 12. 2020 bylo výborem České pediatrické společnosti ČLS JEP schváleno založení nové Sekce dětské paliativní medicíny.
Zájemci o členství se budou moci přihlásit pomocí registračního rozhraní ČLS JEP ZDE .
(Sekci naleznete ve formuláři pod číslem 35013).
Zaslání vyplněné přihlášky platí pro stávající členy ČPS, jakož i pro ty, kteří se za účelem členství v nové sekci stávají současně novými
členy ČPS.
–

NOVÝ DOPORUČENÝ POSTUP PRO DIAGNOSTIKU A TERAPII PIMS-TS
Na webových stránkách ČPS lze najít nový doporučený postup pro nový syndrom PIMS-TS (Paediatric inflammatory multisystem syndrome temporally associated with SARS-CoV-2) vycházející z aktuálních znalostí o tomto závažném život ohrožujícím onemocnění.
Výbor ČPS rozhodl o vzniku Multicentrické studie pod patronací ČPS s cílem popsat klinický průběh a terapii dětí s PIMS-TS na dětských
odděleních a klinikách. Bližší informace lze získat u koordinátora iniciativy prof. Lebla (jan.lebl@lfmotol.cuni.cz).
–

ZÁPISY Z JEDNÁNÍ VÝBORU
Poslední zasedání výboru ČPS ČLS JEP proběhlo 14. 1. 2021 v Praze, kde bylo zvoleno nové vedení ČPS ČLS. Zápisy předchozího
jednání se schvalují po připomínkovém řízení vždy na následující schůzi Výboru.
Zprávy a zápisy z jednání minulých jsou k dispozici ke stažení na webu: ZDE .
–
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RŮZNÉ
PEDIATRICKÉ KAZUISTIKY ONLINE
Současná covidová doba omezuje možnosti postgraduálního vzdělávání. Proto z iniciativy přednostů dětských klinik z celé ČR vznikl
cyklus webinářů „Pediatrické kazuistiky online“ s cílem přinášet nové odborné podněty z klinické praxe.
Cyklus je nezávislým non-profitním vzdělávacím projektem dětských klinik, určeným především pro dětské lékaře v profesní přípravě.
Byl zahájen 21. ledna a pokračuje každý čtvrtek od 14 do 15 hodin třemi kazuistikami se závěrečnými „take-home messages“ a diskusí.
Připojit se může každý lékař; pokud máte zájem o link na připojení pro budoucí videokonference, napište paní sekretářce Pediatrické
kliniky FN Motol: helena.bendova@lfmotol.cuni.cz.
První dva webináře můžete sledovat ZDE .
Program webináře 21. ledna 2021:
Kongenitální chylothorax – inovativní léčba při selhání konzervativní terapie
Jiří Náhlovský (Hradec Králové)
Akutní srdeční selhání u novorozence
Michal Huml (Plzeň)
Atypický hemolyticko-uremický syndrom
Michaela Šibíková (Praha)
Program webináře 28. ledna 2021:
Zánětlivé střevní onemocnění s velmi časným začátkem
Denis Kazeka (Praha)
Běžná vyrážka, nezvyklá příčina
Klára Honzíková (Brno)
Začalo to laryngitidou
Jana Micherová (Hradec Králové)
Na setkání s Vámi při příštích webinářích se těší
Jan Lebl a Michaela Šibíková
–

SOUHLAS MZ ČR S VYUŽITÍM NEREGISTROVANÉHO LÉČIVA RECTODELT T K LÉČBĚ
AKUTNÍHO ZÁNĚTU HRTANU (LARYNGITIDY) A ZÁNĚTU PRŮDUŠEK (BRONCHITIDY) U DĚTÍ
Ministerstvo zdravotnictví ČR vyslovilo souhlas se specifickým léčebným programem s využitím neregistrovaného léčivého přípravku
RECTODELT T ( prednison) 30 mg, čípky, 4x30 mg pro terapii laryngitidy a bronchitidy v dětském věku.
Výhodou tohoto přípravku ve srovnání s dostupným RECTODELT 100 mg čípky je snadnější dávkování pro děti.
–

DOPORUČENÍ K UŽÍVÁNÍ A SNIŽOVÁNÍ MÍRY ZNEUŽÍVÁNÍ BENZODIAZEPINŮ A DALŠÍCH
HYPNOTIK A ANXIOLYTIK
Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti, které je součástí Odboru protidrogové politiky Úřadu vlády ČR vydalo na konci
loňského roku publikaci Doporučení k užívání a snižování míry zneužívání benzodiazepinů a dalších hypnotik a anxiolytik, která
je překladem původních britských doporučení. Je určená lékařům a dalším klinickým pracovníkům, kteří v rámci poskytování péče předepisují sedativa a hypnotika a setkávají se s problematikou jejich zneužívání a nadužívání.
Publikace je dostupná ZDE .
Vzhledem k tomu, že v ČR se odhaduje až 900 tis. osob nadužívajících sedativa a hypnotika, je tento fenomén zařazen mezi aktuální
priority politiky v oblasti závislostí v ČR.
V listopadu 2020 byla pořádána Národní konference „Psychoaktivní léky 2020“.
Prezentace z konference jsou dostupné ZDE .
–
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CENA JOSEFA HLÁVKY ZA VĚDECKOU LITERATURU ZA ROK 2020
Nadace Český literární fond bude opět společně s Nadací „Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových“ udělovat Ceny Josefa
Hlávky za uplynulý rok.
Cena je udělována za původní knižní práci z oblasti vědecké a odborné literatury publikovanou v České republice v hodnoceném kalendářním roce, a to ve čtyřech vědních oblastech:
• společenské vědy
• vědy o neživé přírodě
• vědy o živé přírodě
• lékařské vědy
Pokud to epidemiologická opatření spojená s koronavirem umožní, slavnostní předání cen se uskuteční v červnu na zámku v Lužanech
u Plzně.
Návrhy na ocenění (včetně 1 výtisku publikace) může zaslat každá právnická i fyzická osoba do 5. února 2021 na adresu:
Nadace Český literární fond, Pod Nuselskými schody 3, 120 00 Praha 2
Tel.: 222 560 081, tel. domů: 318 522 078 e-mail: hajkova@nclf.cz, www.nclf.cz

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
22.–25. září 2021, Hradec Králové
https://pediatrie2020.bpp.cz/cs/
Kongres byl přeložen z původního termínu 24.–26. září 2020
na nový termín a to 22.–25. září 2021 v KC ALDIS Hradec Králové.
O odborném programu a přihlašování Vás budeme průběžně
informovat na stránkách Bulletinu, webových stránkách ČPS
a webových stránkách kongresu.

–

DĚTSKÁ DIABETOLOGIE 2021
19. března 2021
https://www.detskydiabetes.amca.cz/
Konference Dětská diabetologie 2021 proběhne distanční formou v pátek dne 19. března 2021. Nosnými tématy pro letošní rok jsou Technologie v diabetologii, Hypoglykémie a Adjuvantní terapie diabetu 1. typu.
Odborný program a informace k účasti lze najít na webových
stránkách.

–

KURZ CHIRURGIE RUKY
9.–10. dubna 2021
https://kurz.ruka-kosmetika.cz/subdom/kurz/
Česká společnost chirurgie ruky pořádá druhý cyklus kurzů
mapujících chirurgii ruky. Vzhledem k epidemiologické situaci
se kurz koná v termínu 9.–10. dubna 2021 a v online formě,
takže jí můžete sledovat z pohodlí svého domova.
Za kurz budou přiděleny kredity. Předpokládaná cena online
2- denního kurzu je 2 500 Kč.
Více informací o plánovaných tématech a programu naleznete
na webových stránkách.
Online registrace na kurz.
–

11. MEZIOBOROVÉ SYMPOZIUM –
KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ UCHA –
OTOSKOPIE A VYŠETŘENÍ SLUCHU
V AMBULANTNÍ I KLINICKÉ PRAXI
PEDIATRA A ORL LÉKAŘE
10.–11. září 2021, Hradec Králové
http://otologie-pro-pediatry.orlfnhk.cz/index_1.php?page=0
Dovolujeme si Vás pozvat na 11. mezioborové sympozium –
Komplexní vyšetření ucha – otoskopie a vyšetření sluchu v ambulantní i klinické praxi pediatra a ORL lékaře, které se uskuteční
10.–11. září 2021 v Hradci Králové.
Více informací naleznete na webových stránkách a pozvánce.
–
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MEZINÁRODNÍ AKCE

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

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

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

EUROPEAN ACADEMY OF PAEDIATRICS
CONGRESS AND MASTER COURSE
22.–23. dubna 2021, Amsterdam, Nizozemsko
Místo konání
Okura Hotel, Ferdinand Bolstraat 333, 1072 LH Amsterdam,
Netherlands
Datum konání
Master Course: 22.–23. dubna 2021
Congress: 23.–25. dubna 2021

–

Registrace možná ZDE

15.–18. června 2021, Atény, Řecko

Program ke shlédnutí ZDE

Dovolte mi Vás pozvat na 31. výroční zasedání evropské pediatrické společnosti a Neonatal Intensive Care (ESPNIC
Xperience 2021), které se uskuteční 15.–18. června 2021
v Aténách v Řecku.

ESPNIC XPERIENCE 2021

–

6TH WORLD CONGRESS OF PAEDIATRIC
GASTROENTEROLOGY, HEPATOLOGY
AND NUTRITION
2.–5. června 2021, Vídeň, Rakousko
https://www.wcpghan2021.org/
Dovolujeme si Vás pozvat na 6. světový kongres dětské
gastroenterologie, hepatologie a výživy, který se uskuteční
2.–5. června 2021 ve Vídni, Rakousko.
Bližší informace k akci naleznete na webových stránkách.

–

6TH INTERNATIONAL NEONATOLOGY
ASSOCIATION CONFERENCE
8.–10. července 2021, Budapešť, Maďarsko
Oznamujeme, že 10. Euro-pediatrický kongres konaný v Maďarsku se kvůli pandemické situaci přesunul z původního
termínu 24.–26. července 2020 na nový termín a to 8.–10. července 2021.

–
–
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DĚKUJEME ZA PODPORU A SPOLUPRÁCI

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.
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 Anicolic 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.
–

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 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. 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 pravidelně 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.
–

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.
–

Děkujeme všem lékařkám, lékařům, sestrám a dalšímu zdravotnickému i nezdravotnickému personálu v českých zdravotnických zařízeních a ordinacích za jejich práci a do nového roku
přejeme vše dobré.

Perte s klidným srdcem
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.

jsou klinicky a dermatologicky
testovány
účinně odstraňují nečistoty
a mají jemnou vůni
neobsahují umělá barviva
ani alergeny
oso trpící
vhodné i pro osoby
alergiemi a atopickou dermatitidou
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INZERCE VOLNÝCH PRACOVNÍCH NABÍDEK
PRODEJ AMBULANTNÍ PRAXE A NABÍDKA PRÁCE NA 1/2 ÚVAZEK
Prodám dlouhodobě zavedenou, plně vybavenou lékařskou ambulantní praxi pro děti a dorost v Praze. Ordinace je umístěna v poliklinice na hustě obydleném pražském sídlišti. Nabízím též časově omezenou výpomoc novému lékaři v rozsahu do polovičního pracovního
úvazku. Podmínky i cena dle dohody.
Kontaktní osoba: Mgr. Daniela Horká, e-mail: ak.horka@gmail.com, tel: +420 737 948 421

Děkujeme všem lékařkám, lékařům, sestrám a dalšímu zdravotnickému
i nezdravotnickému personálu v českých zdravotnických zařízeních
a ordinacích za jejich práci a do nového roku přejeme VŠE DOBRÉ!
Česká pediatrická společnost ČLS JEP
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