Bulletin
České pediatrické
společnosti ČLS JEP

5

/ 2022

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

Úvodní slovo
Vážené kolegyně a kolegové,
od vydání minulého bulletinu pokračovala jednání zástupců výborů ČPS, OSPDL a SPLDD na Ministerstvu
zdravotnictví (MZ) týkající se řešení situace v souvislosti s přílivem uprchlíků z Ukrajiny a také jednání o dlouhodobé koncepci pediatrické péče v ČR. Je možné, že
současná uprchlická krize urychlí potřebné koncepční
změny našeho oboru, což by bylo bezesporu pozitivní.
Jsme rádi, že současné vedení MZ v čele s panem ministrem se k problematice reformy pediatrie staví čelem
a s maximální snahou o racionální a dlouhodobé řešení.
V souladu s naším dopisem zaslaným primářům dětských oddělení, preferujeme řešení péče o nově příchozí ukrajinské děti v rámci regionů na základě dohody
vedení lůžkových dětských oddělení a lokálních koordinátorů PLDD. Na základě diskuse s některými z vás
víme, že vztahy v regionech jsou obvykle dobré a dohoda je možná. Vzhledem k tomu, že situace je místně
značně rozdílná, ponecháváme na vašem rozhodnutí,
zda v dané oblasti posílit péči v ordinacích PLDD či
na ambulancích při dětských odděleních, které by měly
tvořit obdobu UA pointů i v nefakultních nemocnicích.
Víme, že v řadě regionů již tento formát dobře funguje,
velmi oceňujeme vaši pomoc těmto dětem.
Z dlouhodobého hlediska je nutno do oboru pediatrie
přilákat větší množství absolventů, v této souvislosti
bychom chtěli poděkovat všem, kteří si požádali o rezidenční místa. Pro zlepšení informovanosti v dalších
letech vypracoval výbor ČPS ve spolupráci se zástupci PLDD leták, který je určen k distribuci mezi studenty
a budoucí absolventy medicíny a který propaguje možnost využití rezidenčních míst v pediatrii. Školitelské kapacity jsou dostupné zejména na lůžkových odděleních,
dobrou zprávou je též narůstající počet akreditovaných
školitelů z řad PLDD. MZ preferuje alokaci rezidenčních
míst do pediatrie a zároveň pracuje na zajištění vyšší
finanční podpory pro školicí pracoviště. Cílem je zajistit

dostatečné počty školenců zejména pro primární péči,
ale také pro lůžková dětská oddělení.
Zároveň se výbor ČPS rozhodl uvést na pravou míru nepřesné informace, které přinesla některá média, o počtech
pediatrů pracujících na lůžkových odděleních. Na zjištění
přesných čísel dle regionů nyní pracuje UZIS, nicméně
na základě diskuse se zástupci dětské lůžkové péče
i na základě dat, která máme z našich průzkumů k dispozici, je zřejmé, že lůžková oddělení nedisponují přebytky
úvazků, které by bylo možno obratem uvolnit pro využití
v primární péči. Je třeba vzít v úvahu, že značná část
úvazků je alokována na pracovníky na mateřské/rodičovské dovolené a zbývající zaměstnanci musejí zajistit
nejen běžný provoz oddělení, ale také ambulantní péči
včetně pohotovostí a nočních služeb.
S možností alokace lékařů v předatestační přípravě
do ordinací PLDD dle lokálních možností a preference
školence/školitele souvisí i nově vydaná změna vzdělávacího programu v pediatrii, o které Vás informujeme
níže a která nově zahrnuje variabilní složku ve specializovaném výcviku v délce 12 měsíců.
Vážení kolegové, věříme, že i přes současnou turbulentní dobu a nápor nových pacientů se podaří české
pediatrii tuto krizi přestát a nastartovat nábor absolventů, kteří obor personálně posílí.

Příjemné čtení Vám za výbor ČPS přejí
Jiří Bronský a Zdeněk Šumník

Zprávy výboru ČPS ČLS JEP

Zápisy z jednání výboru
Poslední zasedání výboru ČPS ČLS JEP proběhlo 12. 5.
2022 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 .

Vyjádření výboru ČPS
k informacím, které
zazněly v pořadu Otázky
Václava Moravce
10. 4. 2022
Česká pediatrická společnost (ČPS) se důrazně distancuje od zavádějících až nepravdivých informací, které
zazněly 10. 4. 2022 v souvislosti se zajištěním zdravotní
péče o děti uprchlé před válkou na Ukrajině.
Představitelé ČPS jsou nejvíc znepokojeni tím, že diskuse probíhala bez zástupce oboru pediatrie, který by
mohl adekvátně odborně reagovat.
Vyjádření v plném znění naleznete na stránce
Stanoviska ČPS: ZDE .

—

Vyhlášení Ceny ČLS JEP
S radostí si vám dovolujeme oznámit, že letošním nositelem Ceny ČLS JEP se na návrh výboru ČPS a Sekce
dětské hematologie ČPS stal prof. MUDr. Otto Hrodek,
DrSc. Rozhodlo tak předsednictvo ČLS JEP dne 14. 4.
2022 elektronickou volbou.

Péče o děti prchající před válkou z Ukrajiny

Doporučení ČVS
k očkování uprchlíků
z Ukrajiny

Mezioborové stanovisko –
Poskytování zdravotní
péče uprchlíkům z Ukrajiny

Dovolujeme si vás informovat o aktualizaci 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.

Rádi bychom s vámi sdíleli aktualizovanou verzi mezioborového stanoviska týkajícího se poskytování zdravotní péče uprchlíkům z Ukrajiny.

Hlavními změnami proti předchozímu doporučení je
postup očkování u dětí (osob), u nichž nelze ověřit,
zda již bylo očkování zahájeno na Ukrajině a v jakých termínech.
Cílem vakcinace uprchlíků je především ochrana jejich
vlastního zdraví, ale také zabránění rozšíření infekčních
onemocnění v České republice…

Humanitární krize a příchod uprchlíků v důsledku války
na území Ukrajiny vyvolaly potřebu poskytovat zdravotní péči osobám, které se v důsledku této krize ocitnou
na území České republiky. Níže uvedené odborné společnosti se shodly na doporučeních s cílem zajistit kvalitní zdravotní péči všem potřebným.
Stanovisko z 30. 3. 2022 v úplném znění k dispozici
ZDE nebo přímo v rubrice stanoviska ČPS

Doporučení ze 28. 3. 2022 v úplném znění k dispozici ZDE nebo na našem webu v doporučených postupech a rubrice COVID-19
—

—
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Metodické usměrnění hlavní hygieničky ČR k zajištění
zvýšené surveillance přenosné dětské obrny
Ministerstvo zdravotnictví (MZ) ČR reaguje metodickým
usměrněním (dále jen „Usměrnění“) na vývoj epidemiologické situace ve výskytu infekcí způsobených polioviry ve světě, v kontextu významných migračních změn
(potencovaných válečným konfliktem na Ukrajině), které
se v roce 2022 dotkly řady států Evropy, včetně České
republiky.

Usměrnění má za cíl připomenout vybrané epidemiologické a klinické charakteristiky, které jsou důležité
z hlediska detekce a hodnocení rizika vzniku a šíření poliomyelitidy a zároveň upozornit na hlavní principy mezioborové spolupráce v rámci systému zvýšené
surveillance daného infekčního onemocnění.
Úplné znění prohlášení naleznete na odkazu

ZDE

Vzdělávání v pediatrii

Věstník Ministerstva
zdravotnictví ČR 05/2022

XVI. Pediatrický kongres
s mezinárodní účastí

Dovolujeme si Vás informovat, že dne 9. 5. 2022 byl
uveřejněn Věstník MZ, jehož součástí je informace týkající se úpravy vzdělávacího programu pediatrie a upravený vzdělávací program oboru pediatrie.

Česká pediatrická společnost ČLS JEP pořádá ve spolupráci s Odbornou společností praktických lékařů ČLS
JEP a se Sdružením praktických lékařů pro děti a dorost
v ČR, XVI. Pediatrický kongres s mezinárodní účastí,
na který vás srdečně zveme.

Odkaz:
Věstník 5/2022 – Ministerstvo zdravotnictví (mzcr.cz)

Věstník
Částka
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Cíl specializaþního vzdČlávání

Cílem specializaþního vzdČlávání v oboru pediatrie je získat teoretické znalosti
a praktické dovednosti z pediatrie a primární péþe nezbytné k samostatné práci na dČtských
zdravotnických pracovištích/klinikách poskytujících péþi dČtem a dospívajícím
hospitalizovaným nebo léþeným na ambulancích nemocnic nebo dČtem registrovaným
þi léþeným v ordinaci praktického lékaĜe pro dČti a dorost.

—

Atestace z pediatrie 2022
Vážené kolegyně a kolegové, informace o atestačních
zkouškách z pediatrie včetně atestačních otázek naleznete na webu Ministerstva zdravotnictví ČR – ZDE .
—
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Termín: 13.–15. 10. 2022
Místo: Clarion Congress Hotel, OSTRAVA
Více informací:
https://pediatrie2022.bpp.cz/cs/
V rámci letošního XVI. Pediatrického kongresu s mezinárodní účastí bude opět probíhat tradiční předávání
cen ČPS včetně Diplomu za celoživotní práci v oblasti léčebně preventivní péče o děti. Diplomy jsou
určeny k ocenění za práci pro cca 7–10 osobností, např.
primářům, lékařům i sestrám v důchodu (i před důchodem), kteří pomohli – pomáhají pediatrické péči v regionu.
Velice Vás prosíme, abyste nám napsali i pár řádků
o Vašem nominantovi, kterého/kterou bychom chtěli pozvat na náklady ČPS na předávání diplomů v průběhu
kongresu 13.–15. října 2022.
Prosíme, abyste své návrhy posílali Blance Albrechtové
na e-mail: balbr@lf1.cuni.cz

Různé

Výzva k veřejné
oponentuře KDP
Agentura pro zdravotnický výzkum České republiky
zveřejnila na internetových stránkách Národního portálu Klinických doporučených postupů (dále „KDP“) níže
uvedený návrh KDP k veřejné oponentuře:
KDP-AZV-24 Protonová terapie
garant doc. MUDr. Martin Doležel, Ph.D.
KDP-AZV-23 Screening Ca hrdla děložního
garant MUDr. Vladimír Dvořák, Ph.D.
KDP-AZV-28 Revaskularizace myokardu
garant doc. MUDr. Petr Kala, Ph.D., FESC, FSCAI

Předkládaný návrh KDP je vytvářen v rámci probíhajícího projektu Klinické doporučené postupy, registrační
číslo CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0008221 (více informaci na: https://kdpnew.uzis.cz a http://www.azvcr.cz/
projekt-kdp) a je schválen Garanční komisí.
Pro připomínkování návrhu byl vytvořen formulář „Veřejná oponentura“ (KDP)
Návrh KDP je na Národním portálu umístěn od. 11. 5.
2022 po dobu 30 dnů, tj. do 9. 6. 2022.
Připomínky k návrhu KDP mohou být jakéhokoliv charakteru, ale musí obsahovat návrh změny odpovídající zásadám EBM, v opačném případě nemůže být připomínka
akceptována. Obdržené připomínky budou následně postoupeny garantovi návrhu KDP a Garanční komisi.
—

KDP-AZV-37 Těžká akutní pankreatitida
garant MUDr. Jan Maňák, Ph.D.

Dětský očkovací kalendář

KDP-AZV-45 COVID-19
garant prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D., FCCM

Rádi bychom vás upozornili, že na webových stránkách
v sekci očkování byl aktualizován “Dětský kalendář hrazeného očkování v ČR, platný od 1. 1. 2022”.

Odborné a vzdělávací akce – domácí
ESPERO pro pediatry
27.–29. června 2022 a 14.–16. září 2022 / Praha
Česká pediatrická společnost ČLS JEP a její Sekce dětské paliativní medicíny s radostí převzala záštitu nad
unikátním kurzem komunikačních dovedností ESPERO,
který je určen pro dětské lékaře a připravuje je na sdělování nepříznivých diagnóz, ukončování léčby a emoce
s těmito nelehkými situacemi spojenými.
Dovolte nám nabídnout dva termíny kurzů:
27.–29. 6. 2022 a následné setkání 14.–16. 9. 2022
Více informací, včetně registrace i video pozvánky
naleznete ZDE
Kapacita workshopů je omezena.

XXXI. konference dětských
hematologů a onkologů České
a Slovenské republiky
15.–17. září 2022 / 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:
https://www.meritiskonference.cz/akce/psdh2022/
Informace budeme postupně doplňovat.
Kontakt: matejovska@meritis.cz
—

—
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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

XVI. Pediatrický kongres
s mezinárodní účastí
13.–15. října 2022 / Ostrava
Česká pediatrická společnost ČLS JEP pořádá ve spolupráci s Odbornou společností praktických lékařů ČLS
JEP a se Sdružením praktických lékařů pro děti a dorost
v ČR, XVI. Pediatrický kongres s mezinárodní účastí,
na který vás srdečně zveme.
Termín: 13.–15. 10. 2022
Místo: Clarion Congress Hotel, Ostrava
Více informací: https://pediatrie2022.bpp.cz/cs/

—

Odborné a vzdělávací akce – mezinárodní
4. Valčianske nástrahy (SR)
18.–20. května 2022 / Valča, Slovensko
Dovolujeme si Vás srdečně pozvat na 4. ročník Valčianských nástrah, který se koná v malebném prostředí
Valčianskej doliny na Slovensku.
Více informací

ZDE

riérního rozvoje v oblasti výzkumu diabetu. Z přihlášek
vybereme maximálně 20 studentů.
Tato intenzivní týdenní vědecká výuka se bude konat
v Lindner Hotel Prague Castle, který se nachází v historickém centru Prahy
Předběžný program ZDE
Další informace naleznete

ZDE

—

43. pracovní dny dětské
nefrologie (SR)
—

21th ISPAD Science School
for Physicians 2022
22.–26. května 2022 / Praha
Na již 21. ročník ISPAD Science School for Physicians
2022, bychom rádi touto cestou pozvali lékaře z celého
světa, kteří se v současné době vzdělávají v oblasti dětského diabetu/endokrinologie nebo jsou v rané fázi ka-
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27.–28. května 2022 / Horný Smokovec, Slovensko
Zveme Vás na XIII. konferencii dětské nefrologie s mezinárodní účastí v krásném prostředí Vysokých Tater
na Slovensku.
Místo konání: Hotel Bellevue, Horný Smokovec
Informace k odbornému programu, registraci
i ubytování naleznete ZDE
—

54th Annual Meeting –
ESPGHAN Congress 2022
22.–25. června 2022 / Kodaň, Dánsko
Jménem ESPGHAN si vás dovolujeme pozvat na 54.
výroční zasedání ESPGHAN, které se bude konat
v dánské Kodani od středy 22. června do soboty 25.
června 2022.
Výroční zasedání ESPGHAN každoročně přitahuje klíčové názorové špičky v oblasti dětské gastroenterologie, hepatologie a výživy z Evropy i celého světa, což
z kongresu činí největší konferenci svého druhu na světě. V tomto roce nabízíme hybridní setkání s možností
potkat se jak osobně, tak online.
Více informací a detailů o programu, včetně
registrace naleznete na webové stránce kongresu:
https://www.espghancongress.org/

6th PIBD Congress
7.–10. září 2022 / Edinburg, Skotsko
Jménem organizačního výboru 6. mezinárodního sympozia o dětských zánětlivých střevních onemocněních si
vás dovolujeme pozvat na největší a nejzajímavější celosvětovou konferenci o zánětlivých střevních onemocněních, která se bude konat v Edinburgh International
Conference Centre, ve Skotsku.
Více informací o programu, včetně registrace
naleznete na: https://www.pibdcongress.org/

—

PRES 2022 – 28th European
Paediatric Rheumatology
Congress
20.–23. září 2022 / Praha
Srdečně vás zveme na 28. Evropský pediatrický revmatologický kongres, který se uskuteční hybridně, v Praze.
Zúčastnit se můžete jak živě tak online z pohodlí domova.

—

EPSGHAN – Nutrition Summer
School 2022

Registrace otevřena: ZDE
Další informace o programu a detailech akce
naleznete ZDE

4.–8. července 2022 / Windsor, Anglie
Zveme vás jménem ESPGHAN na Letní školu 2022 zaměřenou na výživu, která je určena mladým výzkumným
pracovníkům, lékařům a dalším zdravotnickým pracovníkům, kteří mají zájem o akademickou kariéru v oblasti
dětské výživy.
Zdravotní výživa dětí v Evropě i na celém světě je jedním z nejdůležitějších problémů.Je naléhavě nutné vytvořit platformu pro translační medicínu od základního
ke klinickému výzkumu v oblasti výživy, aby bylo možné
poskytovat optimální výživové poradenství a péči kojencům, dětem a dospívajícím.
Více informací
—
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ZDE

—

VIII. Kongres slovenských
a českých pediatrických
gastroenterologů
29. září – 1. října 2022 / Bratislava
Sekce pediatrické gastroenterologie, hepatologie a výživy, Slovenská gastroenterologická spoločnosť a Česká pediatrická společnost si Vás dovolují pozvat na VIII.
Kongres slovenských a českých pediatrických gastroenterologů, který se uskuteční v Bratislavě (SR)
v termínu 29. 9. – 1. 10. 2022
Místo: Hotel Park Inn by Radisson Danube Rybné,
Námestie 1, Bratislava
Registrace možná od 22. 9. 2022
Více informací ZDE

Inzerce volných pracovních nabídek
Pediatrický lékař dětské oddělení HPP nebo částečný úvazek –
Hodonín
Požadujeme:
VŠ lékařského směru se specializací v oboru, nebo lékaře se základním kmenem, nebo absolventa, občanskou bezúhonnost a zdravotní způsobilost
Nabízíme:
možnost získání příspěvku na ubytování; zaměstnanecké výhody; náborový příspěvek; podpora dalšího vzdělávání;
účast na kongresech a seminářích. Nástup možný ihned.
Kontakt: MUDr. František Černý (náměstek pro zdravotní péči)
tel: +420 518 306 111; e-mail: cerny@nemho.cz
—

Primář dětského oddělení – Nemocnice Český Krumlov
Požadavky: specializovaná způsobilost v oboru, 10 let praxe, primářská licence, schopnost koordinovat spolupráci
s Gynekologicko-porodnickým oddělením.
Nástup dle dohody, zajištění adekvátního ubytování, nadstandardní mzdové podmínky – nástupní plat
120.000,- Kč, roční odměny, náborový příspěvek ve výši Kč 100.000,-Kč a zaměstnanecké benefity:
• 6 týdnů dovolené
• podpora vzdělávání všech zaměstnanců bez nutnosti podepisovat dohodu o navyšování/prohlubování kvalifikace
• zvýhodněný tarif pro zaměstnance a jeho rodinu od společnosti Vodafone
• parkování v areálu nemocnice za 400,- Kč/rok
• příspěvek na penzijní připojištění a doplňkové penzijní spoření – výše podle odpracovaných let v nemocnici
• příplatek za roky odpracované v nemocnici
• možnost závodního stravování a příspěvek na stravování
• možnost ubytování na ubytovně nemocnice
• poskytnutí zdarma nadstandardního pokoje při hospitalizaci zaměstnance
• poukázka do lékárny 1 x ročně ve výši 1.000,- Kč
• odměny k životním výročím
• pořádání kulturních a sportovních akcí
Kontakt: Mgr. Vojtěch Remeň
e-mail: remen@nemck.cz
—

Lékař / pediatr – Nemocnice Český Krumlov
Nabízíme v případě absolventa zařazeného do oboru je nástupní plat 35.000,- Kč, v případě lékaře po kmeni je nástupní plat 45.000,- Kč a v případě atestovaného lékaře je nástupní plat minimálně 65.000,- Kč, konkrétní výše se
bude odvíjet od zkušeností, znalostí a oboru uchazeče, pomoc při zajištění bydlení, zaměstnanecké benefity. Bližší
informace při osobním jednání.
V případě nástupu lékaře se specializovanou způsobilostí bude vyplacen náborový příspěvek ve výši Kč 100.000,-Kč.
V případě nástupu lékaře bez specializované způsobilosti bude vyplacen náborový příspěvek ve výši Kč 50.000,-Kč.
Kontakt: Mgr. Vojtěch Remeň
e-mail: remen@nemck.cz
—
Všechny inzerce najdete na webu: https://www.pediatrics.cz/inzerce/burza-pracovnich-mist/
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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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