Bulletin
České pediatrické
společnosti ČLS JEP

3

/ 2022

Úvodní slovo >
Zprávy výboru ČPS ČLS JEP >
Různé >
Odborné a vzdělávací akce
– domácí >
– zahraniční >
Inzerce – volná místa >
Partneři ČPedS >

Úvodní slovo
Vážené kolegyně a kolegové,
byť od posledního vydání bulletinu neuplynula příliš
dlouhá doba, staly se v mezidobí pro českou pediatrickou obec dvě zásadní události.
První z nich bylo dokončení jednání o novém vzdělávacím programu (VP) v pediatrii. Jak možná víte, tato
jednání probíhají dlouhodobě a od podzimu minulého
roku s významně vyšší intenzitou. Důvodem byl požadavek zástupců organizací praktických dětských lékařů
na zvýšení variabilní složky specializační části VP až
na 24 měsíců. Od vznesení tohoto požadavku probíhala intenzivní jednání zástupců výboru ČPS, OSPDL
a SPLDD za současné mediace ze strany Ministerstva
zdravotnictví i Senátu ČR nad možným konsensuálním
zněním VP, které by bylo přijatelné pro všechny strany
a tvořilo základ pro dlouhodobou stabilitu systému vzdělávání mladých pediatrů v ČR.
Výbor ČPS se snažil vnímat jak dlouhodobý nedostatek ordinací PLDD v ČR, tak prohlubující se personální
problémy dětských lůžkových oddělení včetně pohotovostních služeb i možnost brzké specializace lékařů směrem k nástavbovým oborům. Jsme rádi, že se
na základě intenzivních snah všech zúčastněných stran
podařilo dospět ke konsensu, který věříme bude dlouhodobě přijatelný pro všechny (byť nikdy nebude všem
stoprocentně vyhovovat). Chtěli bychom touto cestou
poděkovat jak zástupcům MZ i Senátu ČR za mediaci
celé diskuse, tak zástupcům vedení OSPDL za konsensuální přístup. Věříme, že vzhledem k nově vzniklé možnosti vysoce variabilního vzdělávání pominuly důvody
ke snahám o rozdělení vzdělávání v pediatrii směrem
ke dvěma samostatným atestacím. Odsouhlasený návrh specializační části VP v pediatrii naleznete ZDE .
Druhým a neméně důležitým tématem nedávných dní je
humanitární krize vzniklá v souvislosti s válečným konfliktem na Ukrajině. Výbor ČPS vnímá nejen zdravotní,
ale i sociální a psychologické dopady ruské vojenské
intervence doprovázené masivním exodem zejména
ukrajinských žen a dětí. Česká pediatrie se připravuje
na nápor nových pacientů, jak v primární péči, tak v ambulancích a na lůžkách dětských oddělení. Je naší povinností společnými silami situaci zvládnout, byť to
bude znamenat omezení našeho „komfortu“, více
odvedené práce a často i nejistotu její úhrady. Měli
bychom poskytnout ukrajinským dětem srovnatelnou péči s dětmi českými. Jsme si zároveň vědomi
i rizik a nových zdravotních výzev, které jsou s migrační
vlnou spojeny vzhledem k některým rozdílům mezi ukrajinským a českým systémem pediatrické péče. Na možná
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rizika rozdílného spektra infekčních nemocí v kombinaci
s nižší proočkovaností populace upozorňuje stanovisko
České vakcinologické společnosti, o kterém se dočtete níže. Zároveň je třeba péči o nově příchozí pacienty systematizovat. ČPS v současné době připomínkuje
mezioborový materiál, který se této problematice věnuje.
Zároveň budou zástupci odborných společností včetně ČPS jednat na Ministerstvu zdravotnictví o dalších
otázkách koncepce zdravotní péče o uprchlíky v ČR.
O výsledcích jednání Vás budeme průběžně informovat
a materiály zveřejňovat na www.pediatrics.cz. S uvedenou situací souvisí i prosba směrem ke každému z Vás,
zejména však k vedoucím dětských lůžkových oddělení.
Vzhledem k tomu, že nápor na jednotlivá zdravotnická
zařízení v ČR může být nerovnoměrný, chtěli bychom požádat o součinnost v redistribuci dětských pacientů
z přetížených center do míst, kde bude kapacita naplněna méně. Děkujeme všem za vstřícnost.
ČPS se snaží pomáhat nejen u nás, ale není nám lhostejná ani situace přímo v místě válečného konfliktu.
Jsme si vědomi toho, že ukrajinským nemocnicím chybí
zdravotnická technika, materiál, léky a další potřebné
vybavení pro péči o (nejen) dětské pacienty. Z tohoto
důvodu ČPS věnovala 100.000,- Kč na konto organizace Člověk v tísni, kde byly příspěvky díky iniciativě
ČSOB zdvojnásobeny. Děkujeme všem našim členům,
kteří přispěli a přispívají nejen svou zdravotnickou činností, ale i finančně na zmírnění humanitární katastrofy
způsobené ruskou invazí na Ukrajinu.

Za výbor ČPS
Jiří Bronský a Zdeněk Šumník

Zprávy výboru ČPS ČLS JEP

Zápisy z jednání výboru
Poslední zasedání výboru ČPS ČLS JEP proběhlo 10. 2.
2022 Zápisy z 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 .

Různé

Doporučení ČVS
k očkování uprchlíků
z Ukrajiny
Dovolujeme si vás informovat o Doporučení České
vakcinologické společnosti ČLS JEP (ČVS) k očkování
osob (dětí, adolescentů, dospělých), které budou pobývat na území České republiky v důsledku současné
krize na Ukrajině.

Stanovisko z 12. 1. 2022 v úplném znění naleznete
ZDE nebo na našem webu ve stanoviskách a rubrice
COVID-19
—

Cílem vakcinace uprchlíků je především ochrana jejich
vlastního zdraví, ale také zabránění rozšíření infekčních onemocnění v České republice...

Vyhlášení soutěže
o cenu ČPS za nejlepší
publikaci v oboru
pediatrie za rok 2021
pro autora mladšího
35 let

Doporučení ze 7. 3. 2022 v úplném znění k dispozici
ZDE nebo na našem webu v doporučených postupech
a rubrice COVID-19

Výbor ČPS na svém zasedání 10. 2. 2022 v souladu
s svým vnitřním předpisem rozhodl o vyhlášení soutěže
za nejlepší publikaci v oboru pediatrie pro mladé autory
za rok 2021.

Česká republika přijímá a do budoucna bude i nadále přijímat velký počet uprchlíků z území postižených
agresí Ruska vůči Ukrajině. Těmto lidem bude nutné
zajistit základní zdravotní péči, včetně očkování dětí,
adolescentů a dospělých.

—

Stanovisko České
vakcinologické
společnosti ČLS JEP
k přeočkování dětí
ve věku 12+ proti
onemocnění COVID-19
Na základě žádosti Ministerstva zdravotnictví vydala
České vakcinologická společnosti ČLS JEP (ČVS) stanovisko k aplikaci dodatečných třetích dávek osobám
ve věku 12 a více let.
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Česká pediatrická společnost (ČPS) stanovisko České
vakcinologické společnosti (ČVS) projednala dne 20. 1.
2022 a toto stanovisko v části přeočkování dětí ve věku
12 a více let, podpořila a odsouhlasila.

Podmínky pro udělení ceny popisuje Vnitřní předpis
ČPS č. 1, o výsledku se rozhodne výbor ČPS na svém
květnovém zasedání na základě kvality časopisu a relevance přihlášeného článku k oboru pediatrie. Deadline
pro zaslání přihlášky byl stanoven na 30. 4. 2022. Přihlášky a pdf článků zasílejte e-mailem na adresu sekretariátu ČPS.
—

Atestace z pediatrie 2022
Vážené kolegyně a kolegové,
informace o atestačních zkouškách z pediatrie včetně
atestačních otázek naleznete na webu Ministerstva
zdravotnictví ČR – ZDE .

Odborné a vzdělávací akce – domácí
Dětská diabetologie 2022

Termín konání: 2. 4. 2022 od 9 hod.
Místo konání: Kampus Univerzity J.E. Purkyně,
Ústí nad Labem

25.–26. března 2022 / Praha
Tradiční konference Dětská diabetologie se bude konat
25.–26. 3. 2022 v hotelu Duo v Praze. Registrace a odborný program najdete na https://www.detskydiabetes.
amca.cz/. Letošními tématy budou Technologie, 100 let
inzulinu, Diabetes a nemoc a Obezita v dětství a adolescenci.

Odborný program: ZDE
Odborný garant: MUDr. Adam Cipra
Účastnické poplatky:
• Přednášející, zaměstnanci KZ, a.s. a stážisté DK
MNUL: bez poplatku
• Ostatní účastníci: 600 Kč vč. DPH
• Společenský večer: 400 Kč vč. DPH
Přihlášky: www.kzcr.eu/konference/pediatrie2022
Kontakt: lenka.kocmanovataussigova@kzcr.eu,
+420 477 114 146

—

+ Zacházení s transgender
dětmi při jejich psychiatrické
hospitalizaci
29. března 2022 / Brno + ONLINE
Na základě návrhu představitelů zastřešujících organizací
pro dětskou a dorostovou psychiatrii si vás – členy
pediatrické společnosti dovolujeme pozvat na seminář,
jehož tématem bude „Zacházení s transgender dětmi
při jejich psychiatrické hospitalizaci“. Seminář se
uskuteční dne 29. března 2022 v prezenční i online
formě pod záštitou Kanceláře veřejného ochránce práv
a Kanceláře vládního zmocněnce pro zastupování
České republiky před Evropským soudem pro lidská
práva.
Účast je bezplatná, ale kapacita omezená, proto se registrujte přes REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ.

20. konference dětské
pneumologie
2. dubna 2022 / Praha

—

Jménem výboru České společnosti dětské pneumologie
ČLS JEP si vás dovolujeme pozvat na 20. konferenci
dětské pneumologie, která se bude konat 2. dubna
2022 v hotelu DAP v Praze.

26. Pediatrický den

Více informací: www.pneumologie.amca.cz

Bližší informace, pozvánku a program naleznete

ZDE

.

2. dubna 2022 / Ústí nad Labem
Zveme všechny kolegyně a kolegy na odborné pediatrické setkání v Ústí nad Labem.
Konference se koná pod záštitou České pediatrické
společnosti a je zařazena do kreditního systému dle
platné legislativy pro lékaře. Nelékařským pracovníkům
bude vydáno potvrzení o účasti na konferenci.
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—

Hlavními tématy letošní konference budou:
1) Současný pohled na astma v dětském věku:
chronická léčba a řešení akutních stavů
2) Akutní stavy v dětské pneumologii
3) Varia a kazuistiky.
—

Medicína s covidem a po covidu
6. dubna 2022 / Praha

V rámci programu Colour of Sepsis by vaší pozornosti
neměl uniknout program 19. sympozia podpořen Českou pediatrickou společností na téma: Aktuality v dětské intenzivní péči, kde se můžete těšit na bohatý
odborný PROGRAM v podání místních i zahraničních
kapacit v oboru.
Termín konání: 26.–27. 4. 2022
Místo konání: Kongresový sál Rubín, Ostrava
Kontakt: info@sanopharm.cz, 775 578 478

Ve středu 6. dubna 2022 od 15:30 pořádá Purkyňův
nadační fond přednáškové odpoledne na téma „Medicina s covidem a po covidu“ ve velkém sále Lékařského domu (Sokolská 490/31, 120 00 Praha 2) a online.
Akce je určena pro všechny členy ČLS JEP, přičemž
registrační poplatek je zdarma. Přednášet budou
prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc.; prof. MUDr. Zdeněk Krška,
DrSc.; prof. MUDr. Josef Veselka, CSc., FESC, FSCAI,
FICA a prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc., FRCPsych. Seminář bude moderovat prof. MUDr. Karel Cvachovec,
CSc., MBA.
Přihlášení na akci je možné pouze prostřednictvím on-line registračního formuláře na webových stránkách Purkyňova nadačního fondu, odkaz naleznete ZDE .
—

XIV. celostátní konference
sekundární osteoporóza
22.–23. dubna 2022 / Plzeň
S potěšením vás zveme na XIV. celostátní konferenci
sekundární osteoporózy, která se bude konat 22. 4. –
23. 4. 2022 v Plzni.
Více informací: www.osteoplzen.cz
Místo konání: Parkhotel Plzeň

—

XIV. setkání českých
a slovenských dětských
revmatologů, revmatologických
sester a fyzioterapeutů
28.–30. dubna / Mikulov
Bližší informace:
www.revmadeti.cz
• Program
• Registrace
Kontakt: +420 541 213 494

—

Colours of Sepsis 2022
25.–29. dubna / Ostrava
Vážení a milí přátelé dětské intenzivní a urgentní medicíny, dětské anestezie, vážené kolegyně a kolegové,
pod záštitou Česká pediatrická společnosti se uskuteční
již 24. ročník kongresu Colours of Sepsis 2022, který
proběhne živě ve dnech 25.–29. 4. 2022 v Ostravě.
Srdečně vás zveme do Ostravy.
Můžete se těšit na odborný PROGRAM
a taky na WORKSHOPY.
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—

Sympozium dětských IBD 2022
28.–30. dubna / Pasohlávky
Pořádá: Sekce dětské gastroenterologie,
hepatologie a výživy ČPS
Místo konání: Hotel Termal Mušov, Pasohlávky
Registrace otevřena

XXI. Setkání lékařů ČR a SR
v Litomyšli
13.–14. května / Litomyšl
Zveme vás na 21. Setkání lékařů ČR a SR v Litomyšli
na téma: Glukokortikoidy známé neznámé. Farmakoterapie astmatu dětí i dospělých a CHOPN.

Podrobnější informace sledujte:
https://ibdkazuistiky.cz

Místo: Smetanův dům a Zámek v Litomyšli.
Přednáší přední čeští a slovenští specialisté různých oborů.
Kulturní a společenský program:
• Vystoupení divadla Semafor Jiří Suchý, Jitka Molavcová
a orchestr divadla Semafor pod vedením Jiřího Svobody.
• Raut na zámku a na 2. nádvoří hraje k tanci
a poslechu skupina The Villains.

—

Práce s rodinou
v dětské paliativní péči
(sekce dětské paliativní péče)
12. května / Žďár nad Sázavou + další termíny
Sekce dětské paliativní medicíny se aktivně podílí
na rozvoji dětské paliativní péče v ČR a svými aktivitami
usiluje o zvýšení dostupnosti dětské paliativní péče pro
dětské pacienty a jejich rodiny.
Vedle Sekce dětské paliativní medicíny České pediatrické společnosti ČLS JEP existuje i sekce zabývající se problematikou dětské paliativní péče pod jinou
odbornou společností, a to Sekce dětské paliativní péče
České společnosti paliativní medicíny (ČSPM). Obě jsou
navzájem obeznámeny o svých aktivitách a aktivně spolupracují.
A právě sekce dětské paliativní péče ČSPM připravila
pro rok 2022 řadu kurzů (ve spolupráci s Institutem Pallium) které vám chceme tímto představit.
Přehled kurzů naleznete

ZDE

Srdečně zveme na jednodenní konferenci Práce s rodinou v dětské paliativní péči, která se uskuteční
12. května 2022 na Vysočině.
Více informací a registrace:
ww.pallium.cz/nabidka-kurzu
—
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Bližší informace, program, přihlášky:
www.setkanilekaru.cz nebo www.astmalitomysl.cz
—

XXXI. konference dětských
hematologů a onkologů České
a Slovenské republiky
15.–17. září / Plzeň
Zveme Vás na XXXI. konferenci dětských hematologů
a onkologů České a Slovenské republiky, která se uskuteční 15.–17. 9. 2022 v Congress Centre Parkhotel Plzeň.
Garant konference: prof. MUDr. Jan Starý, DrSc.
Více informací: ZDE
Informace budeme postupně doplňovat.
Kontakt: matejovska@meritis.cz
—

XXVII. Luhačovické pediatrické dny
7.–9. října 2022 / Luhačovice
Místo konání : Lázně Luhačovice, Společenský dům
Témata: Dětská psychiatrie. Fetální medicína
Organizace akce:
prim. MUDr. Jana Rydlová, Lázně Luhačovice
Odborní garanti:
prof. MUDr. Hana Hrstková, CSc.
prof. MUDr. Jaroslav Slaný, CSc.
Bližší organizační informace a podrobný program:

ZDE

Odborné a vzdělávací akce – zahraniční
+ ESPID 2022 –
40th Annual Meeting

PROGRAM

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.

ESPGHAN 2022 –
54th Annual Meeting
22.–25. června 2022 / Kodaň

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

ZDE

.

—

ESPGHAN 2022 –
Childhood Obesity Masterclass
5.–7. května 2022 / Miláno
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Zveme vás na vzdělávací program přednášek a interaktivních workshopů na téma dětské obezity.

Kongres dětské gastroenterologie, hepatologie a výživy

Více informací:

Bližší informace:

ZDE

ZDE

Inzerce volných pracovních nabídek
Praktický lékař pro děti a dorost – Praha 10
Hledám praktického lékaře pro děti a dorost na částečný úvazek do zavedené ordinace na Praze 10. Příjemné prostředí i kolektiv, dobré finanční ohodnocení, podpora dalšího vzdělávání, příspěvek na stravování, 5 týdnů dovolené,
možnost parkování v areálu s ordinací. Termín nástupu: 5/2022
Kontakt: MUDr. Andrea Kufnerová, PEDIATRIE HOSTIVAŘ, s.r.o., Tesaříkova 1027/2, Hostivař, Praha 10,
tel.: 725 193 277, e-mail: andrea@pediatriehostivar.cz
—

Praktický lékař pro děti a dorost – Praha 7
Hledám lékaře/ku – pediatra do ordinace praktického lékaře pro děti a dorost. Flexibilní pracovní doba dle Vašich
preferencí, možnost dalšího vzdělávání, příjemný kolektiv, velmi dobré mzdové ohodnocení, nadstandardní rozsah
dovolené (5–6 týdnů). Atestace praktického lékaře pro děti a dorost není podmínkou.
Kontakt: DD Medical s.r.o.; Praha 7, MUDr. Pavel Dvořák, Ph.D.; pediatriepraha@gmail.com; tel.: 604 749 215
—

Praktický lékař pro děti a dorost – Praha 2
Hledám praktického lékaře pro děti a dorost na částečný/plný úvazek, Praha 2. Velmi schopná sestra, atraktivní
finanční ohodnocení, dobře vybavená ordinace, milá klientela, velmi příjemné prostředí i kolektiv.
Kontakt: Pediatrie Italská s.r.o., MUDr. Kristina Honová, mudr.honova@gmail.com, tel.: 724 088 999

Partneři ČPedS
Zlatí partneři

Partner

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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Hypoalergenní prací
přípravky Lovela Baby
jsou bezpečné od prvního
dne života těch nejmenších
a jsou vhodné i pro alergiky.
Lovela Baby je partnerem
České pediatrické
společnosti.
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lovelababy.cz
*Kampaň trvá od 1. 3. do 31. 3. 2022.

