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ZDE

Úvodní slovo 

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dostává se Vám do virtuálních schránek další číslo na-
šeho bulletinu. Od vydání posledního čísla se událo 
mnoho nového. Předně se uskutečnil prezenční formou 
Český pediatrický kongres (ČPK), který hostil více než 
400 účastníků. To považujeme za velmi dobré číslo – 
zejména vzhledem k současné epidemiologické situaci 
a také skutečnosti, že podzim byl doslova „nahuštěn“ 
prezenčními akcemi jak v oboru pediatrie, tak v oborech 
příbuzných. I přesto se řada z Vás zúčastnila i našeho 
ČPK v Hradci a věřím, že jste nebyli zklamáni.

Kongres měl dle našeho názoru velmi dobrou úroveň za-
loženou na kvalitním odborném programu, špičkových 
vyzvaných řečnících včetně zahraničních hostů a tradič-
ní sekci mladých. Velký dík za zdárný průběh kongresu 
patří zejména organizačnímu výboru v čele s docent-
kou Sylvou Skálovou, dále výboru programovému 
za účasti členů ČPS, OSPDL i SPLDD, a v neposlední 
řadě též agentuře BPP a všem sponzorům a vystavo-
vatelům, kterých se letos zúčastnilo více než 30.

V rámci kongresu byla udělena tradiční Brdlíkova 
cena za celoživotní přínos pediatrii, kterou obdržel 
prof. MUDr. Jan Janda, CSc. Ještě jednou mu tímto 
jménem celého výboru gratulujeme a děkujeme za jeho 
celoživotní oddanou práci pro náš obor.

Jistě jste také během podzimu zaznamenali zvýšený 
mediální zájem o problematiku nedostatku pediatrů 
(jak PLDD, tak nemocničních) v ČR. Tento nedostatek 
se postupně prohlubuje, a pokud nebudou včas zavede-
na některá opatření, hrozí do budoucna v ČR ohrožení 
péče o dětské pacienty na všech úrovních (primární, 
sekundární i terciární). Členové výboru ČPS absolvovali 
spolu se zástupci PLDD k uvedené problematice řadu 
jednání včetně schůzek na Ministerstvu zdravotnictví 
ČR a Senátu Parlamentu ČR. ČPS prosazuje jako mož-
ná řešení zejména včasné přidělování rezidenčních 
míst a propagaci oboru pediatrie již na fakultách 
spolu s dalšími dílčími změnami, které by měly být zalo-
ženy na podrobné analýze spolehlivě získaných dat 
o stavu lůžkových i terénních pediatrů. Naším dlouhodo-
bě prosazovaným cílem je zlepšení personálního zajiš-
tění péče o děti v ČR na všech úrovních.

Vážené kolegyně, vážení kolegové, vzhledem k tomu, 
že další bulletin vyjde až v roce 2022, dovolte, abychom 
Vám již nyní popřáli příjemně a poklidně strávený ad-
vent i vánoční svátky a mnoho zdárně uzdravených dět-
ských pacientů!

Za výbor ČPS
Jiří Bronský a Zdeněk Šumník

Zápisy z jednání výboru
Poslední zasedání výboru ČPS ČLS JEP proběhlo 11. 11. 
2021. Zápisy z předchozího jednání se schvalují po při-
pomínkovém 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
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Dotazníkový průzkum kolegů z Masarykovy 
Univerzity v Brně: Postoje zdravotnických 
pracovníků ke třetím (posilovacím) dávkám 
očkování proti COVID-19
Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolujeme si Vás touto cestou požádat o vyplnění online 
dotazníku s názvem Postoje zdravotnických pracov-
níků ke třetím (posilovacím) dávkám očkování proti 
COVID-19.

Dotazník je součástí průřezové studie, která si klade 
za cíl vyhodnotit postoje zdravotnických pracovníků 
v ČR vůči třetím (posilovacím) dávkám vakcín CO-
VID-19. Jsme si vědomi toho, že se situace v klinické 
praxi zhoršuje a je na Vás vyvíjen opět vyšší pracov-
ní tlak, nicméně je pro nás důležité znát Vaše názory 
v rámci celé populace zdravotnických pracovníků napříč 
Českou republikou. Dotazník obsahuje 19 otázek, je-
jichž zodpovězení bude trvat přibližně 5 minut. Pro-
sím, předejte případně odkaz na vyplnění i Vašim kole-
gům v klinické praxi.

Dotazník je zcela anonymní. Odpovědi na otázky ne-
budou nijak spojovány s konkrétní fyzickou osobou. 
Správcem získaných dat je Masarykova univerzita 
(MUNI) a data budou použita výhradně pro účely vý-
zkumu v oblasti veřejného zdraví. Data nebudou zpří-
stupněna ani použita jinými institucemi ani nebudou 
využita pro jiné účely. Získaná data budou zpracová-
na a analyzována po dobu trvání projektu (přibližně 
jeden rok). 

Po dokončení projektu budou získaná data zašifrována 
a bezpečně uložena prostřednictvím univerzity v rámci 
opatření k zajištění integrity výzkumu.

Máte-li dotazy týkající se studie, kontaktujte nás: 
PhDr. Miloslav Klugar, Ph.D., klugar@med.muni.cz
Dr. Abanoub RIAD, DDS, abanoub.riad@med.muni.cz
Michal Koščík Ph.D., email: koscik@med.muni.cz
prof. PhDr. Andrea Pokorná, Ph.D., apokorna@med.muni.cz 

Korespondenční adresa: 
Masarykova Univerzita
Lékařská fakulta Pavilon A21/315
Kamenice 753/5
625 00 Brno
Tel: 549 493 312
prof. PhDr. Andrea Pokorná. Ph.D
Oddělení hodnocení kvality péče, ÚZIS ČR
andrea.pokorna@uzis.cz 

Online dotazník prosím vyplňte zde: 
https://muni.cz/go/posilovacidavka

S úctou výzkumný tým

MUNI MED
Masaryk University | Faculty of Medicine
Institute of Biostatistics and Analyses

Různé

Základní kurz etického poradenství
Z oblasti paliativní medicí-
ny si vás dovolujeme pozvat 
dopisem p. doktora Kopeckého  
na Základní kurz etického 
poradenství s komplexním 
vzdělávacím programem pro 
etické konzultanty. 

Pozvánku a více informací naleznete ZDE .

Učitelé kurzu: 
MUDr. Jaromír Matějek, Ph.D., Th.D. – etika, Trainer 
für Ethikberatung im Gesundheitswesen (AEM), garant 
kurzu vůči Akademie für Ethik in der Medizin, Göttingen
JUDr. Barbora Steinlauf, Ph.D., MA – právo
Mgr. Martina Tesařová – komunikace
Mgr. Jiří Krejčí – organizační kultura
MUDr. Ondřej Kopecký – medicína pro etické konzultanty
ThLic. Ing. René Milfait, Ph.D. – etika a spirituální péče

Administrátorka kurzu: 
Mgr. Bc. Eva Haškovcová

16. listopadu 2021

Vážená paní předsedkyně, vážený pane předsedo, 

Institut  pro  etické  poradenství  ve  zdravotnictví,  z.  s.,  pod  záštitou  České  společnosti

paliativní medicíny ČLS JEP organizuje Základní kurz etického poradenství. 

Kurz  poskytuje  komplexní  vzdělávání  etickým  konzultantům,  kteří  mohou  pro  svého

poskytovatele zdravotních služeb vykonávat služby etického poradenství, tj. provádět etická

konzilia,  pečovat  o  etiku  organizace  a  vzdělávat  personál  v citlivosti  vůči  etickým

problémům. 

Jako odborná společnost se domníváme, že etické poradenství je důležitým nástrojem, který

může i  v českém prostředí pomoci s promyšleným managementem konfliktů souvisejících

s poskytováním péče konkrétním pacientům.  

Absolventi  kurzu  získávají  kvalifikaci  Ethikberater  (etický  poradce)  německé  Akademie

für Ethik in der Medizin.  Ke spolupracujícím organizacím patří Interdisciplinary Research Lab

for Bioethics Filosofického ústavu Akademie věd ČR. 

Další informace naleznete v přiložené pozvánce. 

Pokud považujete rozvoj etických kompetencí za důležitý a potenciálně přínosný i pro členy

Vaší  odborné  společnosti,  můžete  prosím  nabídku  tohoto  vzdělání  předat  členům  Vaší

společnosti? 

 

S díky a srdečným pozdravem 

MUDr. Ondřej Kopecký

předseda ČSPM ČLS JEP 
primář Kliniky paliativní medicíny
Všeobecná fakultní nemocnice
U Nemocnice 499/2, Praha 2
ondrej.kopecky@vfn.cz
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Odborné a vzdělávací akce – domácí

XV. kongres České společnosti 
intenzivní medicíny 
s mezinárodní účastí
8.–10. prosince 2021 / Mikulov

Vážené dámy, Vážení pánové,

dovolujeme si Vás pozvat na XV. kongres České společ-
nosti intenzivní medicíny s mezinárodní účastí, který 
se bude konat 8.–10. 12 2021 v Hotelu Galant Mikulov.

Program celého kongresu ke zhlédnutí ZDE .

Program satelitního echokurzu při hlavním kongresu 
ČSIM ZDE . Program satelitního ECMO kurzu při hlav-
ním kongresu ČSIM ZDE . Program kurzu „Eliminační 
metody v intenzivní péči“ při kongresu ČSIM ZDE .

Webové stránky kongresu naleznete na tomto odkazu.

Těšíme se na Vaši účast.

Slovensko – Český kongres 
dětské anesteziologie, intenzivní 
a urgentní medicíny – ZRUŠEN
Milí priatelia, 

v mene Organizačného výboru 15. ročníka Slovensko-
-Českého kongresu detskej anestéziológie, intenzívnej 
a urgentnej medicíny vám, bohužiaľ, musím oznámiť, že 
s ohľadom na extrémne nepriaznivú a neustále sa zhor-
šujúcu pandemickú situáciu na celom Slovensku, sme 
opäť po roku nútení zrušiť našu odbornú a dlho 
očakávanú akciu v Bratislave.

Je nám to veľmi ľúto hlavne s ohľadom na to, že už je 
to takmer rok, čo nám moderná medicína, vedecký po-
krok a technológie dali do rúk účinnú zbraň – vakcínu. 
Nedali nám však liek na ľudskú ľahostajnosť, sebectvo, 
aroganciu a hlúposť. A tie, bohužiaľ, opäť zvíťazili. A tak 
sme znova v plnom nasadení, maximálne vyťažení, 
spútaní nevyhnutnými obmedzeniami a chvíle, ktoré by 
sme mohli stráviť spolu v priateľskom kruhu sa znova 
posúvajú na neurčito.

Želám vám všetkým veľa zdravia, trpezlivosti a najmä 
síl do vášho osobného aj pracovného života. Držme sa 
a napriek tomu, že už toho máme plné zuby, vytrvajme. 
Raz sa to predsa skončiť musí a my sa znova stretne-
me. Už teraz sa na to, ale hlavne na vás, veľmi teším.

Držte sa!

Za organizačný a vedecký výbor, 
Mgr. MUDr. Jozef Köppl, MPH
—

+  ESPID 2022 – 40th Annual 
Meeting
9.–13. května 2022 / Atény + ONLINE

Dovolujeme si Vás pozvat na ESPID 2022 – 40th Annual  
Meeting Meeting of the European Society for Paediatric  
Infectious Diseases, který se koná 9.–13. května 2022 
v Aténách a online. 

Deadline pro zaslání přihlášek a abstraktů: 
11. ledna 2022.

Více informací na tomto odkazu.

Odborné a vzdělávací akce – zahraniční
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Upozornění  
na podvodný email
Vážení členové ČPS, upozorňujeme Vás, že jménem 
členů výboru ČPS je odesílán podvodný email se zde 
uvedeným textem a logem ČPS.

Na email prosím nereagujte.

Děkujeme

Vpravo znění podvodného emailu →

Předmět: Žádost

Dobrý den,
Jste k dispozici? Chci, abyste poslali platbu našemu 
dodavateli. Dejte mi vědět, pokud můžete poslat platbu nyní, 
abych vám mohl poslat podrobnosti.

S pozdravem...

Česká pediatrická společnost

Ostatní

Bakteriální  
infekce  
komplikující 
Covid-19
Celý článek je k dispozici  
kliknutím na jeho první stranu. 
←
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BAKTERIÁLNÍ INFEKCE KOMPLIKUJÍCÍ COVID-19

FARMAKOTERAPEUTICKÉ INFORMACE
Měsíčník pro lékaře a farmaceuty 2021

Úvod

Covid-19 je onemocnění způsobené novým koronavirem SARS-
-CoV-2. Od počátku pandemie v roce 2020 byly celosvětově identi-
fikovány stovky milionů případů covidu-19 a zemřelo již přes 4 mi-
liony lidí1/. Součástí péče o  nemocné s  covidem-19 bývá nezřídka 
antibiotická terapie. Samotný covid-19 může totiž vést k elevaci zá-
nětlivých parametrů, a  tak může být odlišení od bakteriální infekce 
v praxi obtížné. Dle dostupných dat nejsou však komplikující bakteri-
ální infekce u covidu-19 časté (zejména v počátečních fázích nemoci). 
Paušální širokospektrá terapie antibiotiky tak není u  pacientů s  co-
videm-19 při příjmu do nemocnice (či dokonce během ambulantní 
péče) opodstatněná. 

Covid-19 a antibiotická rezistence

Selekční tlak antibiotik je jedním z nejdůležitějších faktorů vzniku an-
tibiotické rezistence, z čehož vyplývá, že uvážlivé používání antibiotik 

v  medicíně je naprosto zásadní pro zachování jejich účinnosti. Ra-
cionální nakládání s  antibiotiky navíc snižuje rizika nežádoucích 
účinků (včetně klostridiové kolitidy) a  lékových interakcí. Světová 
zdravotnická organizace (WHO) recentně představila klasifikaci an-
tibiotik právě podle jejich vlivu na antibiotickou rezistenci2/. Tato 
klasifikace se nazývá AWaRE a  antibiotika jsou v  ní rozdělena do 
tří skupin: ACCESS, WATCH a RESERVE. Antibiotika z první sku-
piny (ACCESS) mají být běžné dostupná a měla by být vždy upřed-
nostňovaná před antibiotiky z dalších skupin. Antibiotika ve skupině 
WATCH by měla být používána s  opatrností, není-li možné použít 
antibiotika z  první skupiny. Ve skupině RESERVE jsou antibiotika 
záložní, vyhrazená pouze pro infekce způsobené multirezistentními 
bakteriemi. Podrobnosti o klasifikaci WHO AWaRE jsou v tabulce 1. 

Dle podrobné analýzy britské komise pro antibiotickou rezistenci 
z  roku 2016 bylo odhadnuto, že v  roce 2050 zemře celosvětově na 
infekce způsobené multirezistentními patogeny až 10 milionů lidí 
(v  roce 2015 to bylo 700 tisíc)4/. Tato alarmující předpověď byla 

Tab. 1. Klasifikace antibiotik AWaRE (upraveno dle3/)

ACCESS WATCH RESERVE

• Antibiotika první či druhé volby
•  Měla by být preferována před dalšími 

skupinami
• Optimální terapeutická účinnost
•  Minimální potenciál pro rozvoj 

antibiotické rezistence
•  60 % antibiotik z této skupiny jsou 

k dispozici v perorální formě

•  Antibiotika volby pouze v indikovaných 
případech

•  Vetší potenciál pro rozvoj antibiotické 
rezistence

• Používají se zejména v nemocnicích
•  40 % antibiotik z této skupiny jsou 

k dispozici v perorální formě

• Záložní antibiotika
•  Indikovaná k léčbě život ohrožujících 

infekcí způsobených multirezistentními 
bakteriemi 

•  Zásadní je zachování jejich účinnosti co 
nejdéle

•  Převážná většina antibiotik v této skupině 
je k dispozici pouze v parenterální formě

Peniciliny
Cefalosporiny 1. generace
Nitrofurantoin
Metronidazol
Klindamycin
Kotrimoxazol
Aminoglykosidy
Doxycyklin

Piperacilin/tazobaktam
Cefalosporiny 2. 3. a 4. generace
Karbapenemy
Makrolidy
Fluorochinolony
Glykopeptidy
Rifampicin

Ceftarolin
Ceftolozan/tazobaktam
Ceftazidim/avibaktam
Kolistin
Linezolid
Tigecyklin
Daptomycin
Meropenem/vaborbaktam
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Praktický lékař pro děti  
a dorost – Praha 2
Pediatrie Italská s.r.o., Praha 2 hledá praktického lékaře 
pro děti a dorost na částečný/plný úvazek. 

Velmi schopná sestra, atraktivní finanční ohodnocení, 
dobře vybavená ordinace, milá klientela, velmi příjemné 
prostředí i kolektiv.

Více informací: 
Pediatrie Italská s.r.o.
MUDr. Kristina Honová
mudr.honova@gmail.com
+420 724 088 999

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.

Nabízíme
Výborný kolektiv, dobrou náladu, zajímavou rozmani-
tou práci, osobní rozvoj, zázemí + benefity velké ne-
mocnice.

Požadujeme
Smysl pro týmovou práci, veselou mysl, atestaci v oboru 
dětské lékařství, případně krátce před absolvováním.

Nástup ihned. 

Více informací: 
lucie.skarvanova@fnmotol.cz

Inzerce volných pracovních nabídek
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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

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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