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Úvodní slovo
Vážené kolegyně a kolegové,
dostává se Vám do rukou poslední bulletin před pořádáním dalšího ročníku Pediatrického kongresu.
Veškeré přípravy jsou finalizovány, všichni se můžeme těšit na bohatý odborný program, který obsahuje
aktuální přednášky z řady pediatrických oborů. Pozváni jsou také významní zahraniční řečníci. Pevně
věříme, že situace z loňského roku se nebude opakovat a že se nám podaří letos náš kongres uskutečnit v plně prezenční formě. Uděláme vše pro to,
abychom v tomto ohledu letos uspěli. Velký dík patří
všem, kteří se kongresu zúčastní aktivně a přispějí
svými přednáškami k odbornému programu, dále organizačnímu výboru, všem sponzorům a pořádající
agentuře. Věřím, že se stejně jako my, po dlouhých
měsících webinářů, nemůžete dočkat skutečných

osobních setkání se svými kolegy, která nelze v online světě ničím nahradit.
V rámci Pediatrického kongresu je také na programu setkání členské základny České pediatrické společnosti.
Věříme, že účast na setkání bude bohatá a těšíme se
na Vaše podněty směrem k výboru ČPS.
Děkujeme předem za Vaši účast na kongresu a pokud
ještě váháte, dovolte nám přimluvit se za Vaši účast
na této tradiční a nejprestižnější akci pediatrické odborné veřejnosti.
Budeme se na Vás těšit
Členové výboru ČPS

Zprávy výboru ČPS ČLS JEP

Zápisy z jednání výboru
Poslední zasedání výboru ČPS ČLS JEP proběhlo 10. 6.
2021. Zápisy z předchozího jednání se schvalují po připomínkovém řízení vždy na následující schůzi Výboru.
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Zprávy a zápisy z jednání minulých jsou k dispozici
ke stažení na webu: ZDE .

Různé

Postavme se na stranu dětí
Doporučení pro využití zobrazovacích metod
při podezření na týrané dítě
Jménem České pediatrické společnosti ČLS JEP, nám
dovolte představit a doporučit příručku „Postavme
se na stranu dětí“, která byla vydána pod hlavičkou
2. LF UK (autoři: Popelová, Kynčl, Špeciánová). Příručka získala záštitu výboru Radiologické společnosti
ČLS JEP.

Postavme
se na stranu
dětí

Text díla je koncipován přehledně s představením zobrazovacích modalit, ukáže typické nálezy při podezření
na týrané dítě (PTD), věnuje se i právním aspektům,
zákonným povinnostem zdravotníků a ukazuje modelové situace, které mohou nastat v procesu diagnostiky.
Věnuje se i praktickým věcem, a to jak má správně vypadat žádanka na vyšetření, jak má být strukturovaný
radiologický popis, ale i jak by podle nás měla vypadat
komunikace s pacientem i s rodiči. V nejširší části textu
pak se zabývá jednotlivými modalitami, indikacemi a nálezy (RTG, UZ, CT, MR).
Praktická příručku si můžete stáhnout zde:
„Postavme se na stranu dětí“
MUDr. Eliška Popelová (ed.)

Více informací:
https://www.pediatrics.cz/postavme-se-na-stranu-deti/

Doporučení
pro využití
zobrazovacích
metod při
podezření na
týrané dítě

MUDr. Martin Kynčl, Ph.D.
JUDr. Šárka Špeciánová

Nový program a iniciativa
společnosti ESPE
Evropská společnost dětské endokrinologie ESPE
nabízí členům České pediatrické společnosti účast
v edukačním programu týkajícím se tvorby a implementace doporučených postupů, nabídky školení v dětské
endokrinologii a jiných iniciativách ESPE.
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Kromě jiného je možnost dostávat 4x ročně Newsletter
o novinkách v oboru.
Více se dočtete v online zpravodaji
Kontakt: societies@eurospe.org

ZDE

Odborné a vzdělávací akce – domácí
Motolský den dětské
urgentní medicíny
9. září 2021 / Praha
Vážené kolegyně, kolegové,

—

dovolujeme si vás pozvat na 1. Motolský den dětské urgentní medicíny, který se uskuteční 9. září 2021, u příležitosti desátého výročí založení dětského urgentního příjmu
ve FNM. Program nabízí zajímavé přednášky, 3 bloky kazuistik (trauma, pediatrie, LSPP), a taky praktický workshop.
Forma účasti: prezenčně
Místo konání: Velká posluchárna 2.LF UK
Vstup: zdarma
Registrace na workshop (kapacita 30 lidí):
monika.vilimova@fnmotol.cz
Celkový program naleznete

XV. Pediatrický kongres
23.–25. září 2021 / Hradec Králové
Česká pediatrická společnost ČLS JEP pořádá ve spolupráci s Odbornou společností dětských lékařů ČLS
JEP a se Sdružením praktických lékařů pro děti a dorost ČR, XV. Pediatrický kongres s mezinárodní účastí, který se bude konat v původním termínu 23.–25. září
2021 v Kongresovém centru ALDIS v Hradci Králové.
Bližší informace naleznete

ZDE

.

ZDE

—
—

XII. Celostátní konference
paliativní medicíny ČLS JEP
17.–18. září 2021 / Plzeň
Dovolte, abych Vás i letos jménem České společnosti
paliativní medicíny ČLS JEP pozval na XII. Celostátní konferenci paliativní medicíny, která proběhne
ve dnech 17.–18. 9. 2021 v Plzni, v Congress Center
Parkhotel. Celostátní konference je tradičně největší
českou odbornou akcí v oblasti paliativní medicíny, která je určená lékařům, sestrám, sociálním pracovníkům,
psychologům a všem dalším, které téma paliativní péče
zajímá. Zvláštními body programu letošní konference
budou prezentace věnované rozvoji specializované paliativní péče v nemocnicích, moderním přístupům v léčbě symptomů, podpoře rozvoje a dostupnosti paliativní
péče v sociálních zařízeních nebo otázkám spirituality
v kritických situacích. Konference již tradičně nabídne
také prakticky orientované workshopy.

XXXIV. Mezinárodní kongres
českých a slovenských
osteologů
9.–11. září / 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 centru ALDIS.

Více informací o akci a registraci naleznete
na webových stránkách akce.
MUDr. Ondřej Kopecký
předseda ČSPM ČLS JEP
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—

Webinář: Dědičné příčiny
srdeční zástavy – doporučené
postupy a možnosti primární
prevence
15. září 2021 / ONLINE
Dovolujeme si Vás pozvat na webinář, který se uskuteční 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)
—

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 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.
Bližší informace naleznete
Pozvánku naleznete ZDE .

ZDE

.

—

42. Pracovní dny dětské
nefrologie 2021
1.–2. října 2021 / Jindřichův Hradec
Vážená paní doktorko, vážený pane doktore,
Sekce dětské nefrologie České pediatrické společnosti
ČLS JEP a Produkce BPP si vás dovoluje pozvat na již
42. PRACOVNÍ DNY DĚTSKÉ NEFROLOGIE, které se
uskuteční v Hotelu Concertino, Jindřichův Hradec
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Termín: 1.–2. 10. 2021
Více informací naleznete na webu:
www.detskanefrologie.cz
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
—

6. Den lékové alergie
2. října / Kutná Hora
Dovolte nám pozvat Vás na akci: „6. Den lékové alergie“, která se pod záštitou České společnosti alergologie a klinické imunologie ČLS JEP a má charakter
postgraduálního vzdělávání. Účast bude ohodnocena
kredity podle Stavovského předpisu ČLK č. 16. a účastníkům akce bude vydán certifikát s potvrzením o účasti
a počtem kreditů.
Termín konání: 2. 10. 2021
Místo: GASK – Galerie Středočeského kraje,
Barborská ulice 51- 53, Kutná Hora
Více informací naleznete v pozvánce
nebo na webu Nemocnice Kolín
Program je k dispozici ZDE

ZDE

—

52. konference gynekologie dětí
a dospívajících
14.–16. října 2021 / Lázně Bělohrad
Vážené kolegyně, vážení kolegové,
přátelé dětské gynekologie,
v souvislosti s epidemiologickou situací a protiepidemickými opatřeními proti nákaze koronavirem (COVID-19)
jsme museli 52. konferenci gynekologie dětí a dospívajících, původně plánovanou na duben 2020, třikrát zrušit
a odložit na pozdější termín. Nyní byl stanoven termín
14.–16. října 2021. Místo našeho setkání se nezmění –
jsou to Lázně Bělohrad, malebné městečko v podhůří
Krkonoš.
Součástí konference bude i workshop s tématem „Forenzní aspekty v denní praxi“, na který jsme jako přednášející pozvali odborníky zabývající se touto problematikou z pohledu různých specializací (policie, OSPOD,
soud, advokacie).
Hlavními tématy konference budou „Chyby a omyly
v diagnostické a léčebné péči, varia a kazuistiky“.

Konferenci organizuje Česká společnost gynekologie
dětí a dospívajících ČLS JEP ve spolupráci se Sekcí
gynekologie dětí a dospívajících ČGPS a také s naší
partnerskou slovenskou organizací – Sekcí gynekologie
dětí a dospívajících SGPS. Organizaci zajišťuje, jako již
tradičně, firma AMCA.
Více informací naleznete

ZDE

Se srdečným pozdravem
MUDr. Dana Ondrová, Ph.D., MBA, IFEPAG,
prezidentka konference,
předsedkyně České společnosti gynekologie dětí
a dospívajících ČLS JEP
MUDr. Jana Alešová, viceprezidentka konference,
předsedkyně Sekce gynekologie a dospívajících
ČGPS ČLS JEP
MUDr. Zuzana Nižňanská, PhD.,
předsedkyně Sekce gynekologie dětí a dospívajících
SGPS SLS

—

Konference “Dětská výživa
a obezita v teorii a v praxi”
19. listopadu 2021 / Praha
Dovolujeme si Vás pozvat na konferenci „Dětská výživa
a obezita v teorii a v praxi“, kterou pořádá Společnost
pro výživu z.s.
Termín konání: 19. 11. 2021, 8–17 hod.
Místo konání: Slezská 100/7, Praha 2, konferenční sál
SVS ČR
Hlavní témata:
• Zařazování potravin do výživy dětí
• Tematická (laudační) přednáška
• Pobytová terapie dětí s obezitou a jinou nutriční
poruchou v odborných léčebnách a lázních
• Vitaminy a jejich konzumace v dětském věku
Více informací vč. kompletního programu naleznete

ZDE

—

Odborné a vzdělávací akce – zahraniční
6th ICHCA & IPHA ONLINE
SESSIONS – Hypertension
in special populations –
chronic kidney disease
7. října / ONLINE
Jménem Sekce dětské nefrologie si Vás dovolujeme pozvat na online akci se zaměřením na téma
„Chronické onemocnění ledvin“, kde se kromě
renomovaných amerických přednášejících, jako je
Dr. Mark Mitsnefes nebo Dr. Eleine Ku, představí i náš
pan profesor MUDr. Tomáš Seeman CSc.

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, intenzívnej a urgentnej medicíny“, který se bude konat
3.–4. prosince 2021 v Bratislavě.
Bližší informace naleznete

ZDE

.
15. ROČNÍK

Kompletní program a registrační link nalezente
Registrace ZDE

ZDE

SLOVENSKO-ČESKÉHO
KONGRESU DETSKEJ
ANESTÉZIOLÓGIE,
INTENZÍVNEJ
A URGENTNEJ
MEDICÍNY
21. VÝROČIE
DETSKEJ KLINIKY ANESTÉZIOLÓGIE
A INTENZÍVNEJ MEDICÍNY LF UK,
SZU A NÚDCH BRATISLAVA
3.–4. DECEMBRA 2021
PARK INN BY RADISSON DANUBE
BRATISLAVA
WWW.DKAIM-KONGRES.SK

—
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—

Inzerce volných pracovních nabídek
Lékař se specializovanou způsobilostí
do gastroenterologické poradny
Dětské oddělení ON Mladá Boleslav hledá od září 2021
lékaře se specializovanou způsobilostí do gastroenterologické 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
—
Praktický lékař pro děti a dorost
Město Horšovský Týn hledá praktického lékaře pro děti
a dorost. Nabízíme prostory pro ordinaci v areálu zdravotního střediska a možnost získání nájemního bytu.
Více informací:
j.holecek@muht.cz nebo d.skopek@muht.cz
+420 724 185 873 nebo +420 608 200 771
—
Lékař pro dětské a dorostové oddělení
s perinatologickým centrem
Dětské a dorostové oddělení s perinatologickým centrem 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
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Pediatr na oddělení JIP – Klinika dětské chirurgie
2. LF UK a FN Motol
Klinika dětské chirurgie 2. LF UK a FN Motol přijme lékaře – pediatra na oddělení JIP s péčí o chirurgické novorozence + JIP větších dětí. Nástup ihned.
Nabízíme: výborný kolektiv, dobrou náladu, zajímavou
rozmanitou práci, osobní rozvoj, zázemí + benefity velké nemocnice.
Požadujeme: smysl pro týmovou práci, veselou mysl,
atestaci v oboru dětské lékařství, případně krátce před
absolvováním.
Více informací:
lucie.skarvanova@fnmotol.cz
—
Zástup do ordinace po dobu mateřské dovolené
Hledám zástup po dobu MD do ordinace PLDD v Roudnici nad Labem.
Více informací:
martina.rivolova@gmail.com, +420 775 222 339
—
Neobsazená residenční místa u PLDD
• MUDr. Kateřina Bajerová (TrianyMed), Brno, 1 místo
• MUDr. Daniela Verdánová, Jindřichův Hradec, 1 místo
Pokud by jste věděli o zájemci, kontaktujte prosím
MUDr. Zímu na zdenek.zima@ospdl.eu, ev. výběrová
řízení jsou zveřejněna na www.ospdl.eu.

Partneři ČPedS

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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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



