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Úvodní slovo
Vážené kolegyně a milí kolegové,
začátkem babího léta se na Vás obracíme s dalším číslem Bulletinu České pediatrické společnosti. Ačkoli letní
měsíce patří z hlediska četnosti a relevance zpráv spíše
do sezóny zvané okurková, pro pediatry to v žádném
případě neplatí, zajímavých událostí bylo (a bude) naštěstí stále dost.
Začali bychom poděkováním všem, kteří se podíleli
a podílejí na péči o děti uprchlíků před ruskou agresí.
Po prvních měsících plných nejistoty, mírných zmatků
(nikoli však chaosu) a nárůstu práce v ordinacích PLDD,
ve specializovaných ambulancích i na lůžkových odděleních se situace začala viditelně uklidňovat. Tento fakt
je způsoben částečně tím, že řada rodičů z Ukrajiny se
rozhodla i se svými dětmi vrátit zpět, částečně aktivnějším přístupem MZ (nejnovější Manuál MZ pro poskytovatele zdravotních služeb najdete ZDE ), ale hlavně pro
pediatry tradičním entuziasmem, pracovitostí a vzornou
spoluprací mezi ambulantní a lůžkovou částí. UA pointy
přidružené k fakultním nemocnicím pomohly zejména
v první fázi ve velkých městech, jinde šlo často o osobní vklad každého lékaře spojený s prací navíc. Reakce,
které máme z regionů, ukazují na vynikající práci pediatrů. Děkujeme za ni – přispívá k vytváření dobrého
obrazu našeho oboru ve společnosti i v médiích.
Další příznivou zprávou je velký zájem absolventů lékařských fakult o náš obor – na MZ letos dorazilo rekordních bezmála 150 žádostí o rezidenční místa z celé
republiky. Přes dlouhá jednání o možnosti navýšení počtu těchto dotovaných míst, zůstala nabídka při tradiční stovce, mnoho žádostí tedy muselo být akreditační
komisí zamítnuto. To samozřejmě nemusí znamenat,
že jsme o tyto zájemce definitivně přišli, ale tento fakt
může přidělat vrásky primářům, manažerům nemocnic,
a čím dál více také praktickým lékařům pro děti a do-
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rost, kteří si o rezidenční místa zažádali. Nezbývá než
doufat, že v budoucnu bude naše volání o navýšení počtu rezidenčních míst pro pediatry vstupující do oboru
nakonec vyslyšeno. Měli bychom využít aktuální situace, kdy přibývá mladých kolegů, kteří považují pediatrii
za nejatraktivnější obor a chtějí se mu věnovat.
V minulých měsících jsme bohužel sčítali též ztráty. Mezi
ně patří na prvním místě zpráva o úmrtí skvělého pedagoga a vědce, skromného, milého a kultivovaného člověka
s renesančním rozhledem, zakladatele české dětské hematologie profesora Otto Hrodka. Nekrolog za ČPS najdete v tomto čísle Bulletinu, „jeho“ 100 let dětské hematologie
bude reflektováno též slavnostní přednáškou prof. Starého na říjnovém Pediatrickém kongresu v Ostravě.
Kolegyně a kolegové, z odborného hlediska nás čeká
skutečně horký podzim. Pediatrických akcí se letos
urodilo mnoho, jak zjistíte ZDE , prakticky si nelze nevybrat. Věříme, že si řada z vás zvolí tradiční Pediatrický
kongres konaný v moravskoslezské metropoli Ostravě,
městě s unikátní architekturou a specifickou atmosférou.
Panu docentovi Janu Pavlíčkovi a programovému výboru
se podařilo dát dohromady program zaměřený povětšinou prakticky, nicméně nerezignující na vysokou odbornou úroveň založenou na principu medicíny založené
na důkazech. Pozvání prezidenta kongresu najdete ZDE .

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 9. 6.
2022. Zápisy z předchozího jednání se schvalují po připomínkovém řízení vždy na následující schůzi Výboru.

Zemřel prof. MUDr. Otto
Hrodek, DrSc.

Zprávy a zápisy z jednání minulých jsou k dispozici
ke stažení na webu: ZDE .
—

Členská evidence ČLS JEP
Sekretariát ČLS JEP přípravil několik novinek v databázi Centrální evidence členů a v přihlášce pro členy,
o kterých bychom Vás chtěli informovat.
Manuál a odkaz k webovým stránkách najdete na webu:

V nedožitých sto letech odešel zakladatel české dětské
hematologie prof. MUDr. Otto Hrodek, DrSc. (8. 10.
1922 – 4. 6. 2022). Profesor Hrodek byl světově známým
vědcem a vysokoškolským učitelem Fakulty dětského lékařství a 2. lékařské fakulty. Letos byla panu profesorovi
udělena Cena J. E. Purkyně 2022 „in memoriam”.

ZDE

Více na stránce České pediatrické společnosti:

—

ZDE

Vzdělávání v pediatrii

Věstník Ministerstva
zdravotnictví ČR 08/2022
Dovolujeme si Vás informovat, že dne 22. 7. 2022 byl
uveřejněn Věstník MZ, jehož součástí je informace týkající se vzdělávacího programu pro nástavbový obor
s názvem Klinická výživa a intenzivní metabolická péče.
Odkaz na Věstník 8/2022:

Vyjádření Ministerstva
zdravotnictví ČR
k vzdělávacímu programu

ZDE

—

Dětské nástavbové
obory specializačního
vzdělávání

Vzhledem k množícím se dotazům a nejistotě panující
ohledně nové verze vzdělávacího programu ve specializační části oboru pediatrie, položili členové SOR a výboru ČPS dotaz v této věci na MZ.

Rádi bychom Vám znovu připomněli existenci projektu
Dětských nástavbových oborů specializačního vzdělávání pod záštitou IPVZ. Cílem je zvýšit odbornost v nástavbových oborech pediatrie a podpořit vzdělávání
mladých lékařů v přípravě k nástavbové atestaci. Prostřednictvím projektu je možno zajistit financování stáže
na vyšším pracovišti.
Informace, jak se přihlásit, najdete na webu
—
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ZDE

.

Dle vyjádření MZ platí nový VP pediatrie pouze pro
uchazeče o atestační zkoušku, kteří se do oboru zařadili po zveřejnění upraveného programu ve Věstníku MZ,
tj po 9. 5. 2022.
Ostatní atestanti mohou přistoupit ke zkoušce za předpokladu splnění podmínek původní verze vzdělávacího
programu. V tomto smyslu budou informováni i předsedové atestačních komisí na lékařských fakultách.

Odborné a vzdělávací akce – domácí

Pozvání na XVI. Pediatrický
kongres s mezinárodní účastí
13.–15. října 2022 / Clarion Congress Hotel, Ostrava

Vážené kolegyně a kolegové, milí přátelé!
Je nám velkou ctí a potěšením Vás v tomto roce pozvat do Ostravy, která bude ve dnech 13.–15. října 2022
hostit již XVI. Pediatrický kongres s mezinárodní účastí.
Pořadatelem kongresu je Česká pediatrická společnost
ČLS JEP ve spolupráci s Odbornou společností praktických dětských lékařů ČLS JEP a se Sdružením praktických lékařů pro děti a dorost ČR.
Ve stále nelehké době probíhající koronavirové pandemie se těšíme na setkání na největší vzdělávací akci
v oboru pediatrie, která je určena nejen pediatrům, ale
i všem specializacím souvisejících s dětským lékařstvím. Chtěli bychom pozvat nejen lékaře a zástupce
odborných společností, ale i zdravotní sestry a další
nelékařské pracovníky, studenty medicíny a zástupce
společností a firem, které se pediatrii věnují.
Program kongresu přinese jak aktuální informace a novinky z oblasti dětského lékařství, tak souhrnné bloky
a sympozia z většiny pediatrických oborů, již zvyklou
součástí bude blok mladých pediatrů.

ESPERO pro pediatry
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.
Po prvním kurzu v červnu Vás zveme na následné setkání ve dnech 14.–16. 9. 2022 v Praze.
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Vyjma pestrého odborného programu se těšíme na společenská a neformální setkání. Zveme Vás do Ostravy,
která se postupně přerodila do jednoho z našich nejzelenějších měst. I tak Vám, ale při únavě z odborného programu, můžeme nabídnout řadu industriálních
expozic a umožnit vzpomínky na bývalé ocelové srdce
naší země. Doufáme, že kongres splní vaše odborná
očekávání a zároveň Vám poskytne možnost určitého
odpočinku, diskuzí a uvolněné atmosféry.
Ještě jednou tedy přijměte pozvání do Ostravy v říjnu
2022.
doc. MUDr. Jan Pavlíček, Ph.D.
prezident kongresu
prof. MUDr. Jiří Bronský, Ph.D.
předseda České pediatrické společnosti ČLS JEP
Více informací o kongresu najdete na:
https://pediatrie2022.bpp.cz/cs/

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

Podzimní dny dětské nefrologie
23.–24. září 2022 / Hradec Králové
Rádi bychom vás pozvali na setkání všech, které zajímá problematika onemočnění ledvin a močových cest
v dětském věku. Podzimní dny dětské nefrologie se
uskuteční ve dnech 23.–24. 9. 2022 v Hradci Králové,
v kongresovém centru ALDIS. Dozvíte se o problematice každodenní praxe nebo o novinkách v diagnostice
a léčbě.
Více informací naleznete

.

—

13. celostátní konference
paliativní medicíny
24.–25. září 2022Místo
/ Clarion
konání Congress Hotel Ostrava
BW Hotel International
Husova 16, Brno, Česká republika

Zveme Vás na celostátní konferenci paliativní medicíny,
která se uskuteční.Kredity
24.–25. 9. 2022 v Clarion Congress
Vzdělávacízakce
je pořádána
Stavovského předpisu
Hotel Ostrava. Jedním
témat
jedlepřechod
mezi dětskou
číslo 16 České lékařské komory. Účastníci semináře obdrží potvrzení
o účasti, akce bude ohodnocena kredity ČLK.
a dospělou paliativní péčí nebo péče o rodinu při periJak se přihlásit?
natální ztrátě.
1) Zasláním návratky na adresu: Jarmila Mouková, Interní
hematologická a onkologická klinika FN Brno a LF MU, FN
Brno, Jihlavská 20, 625 00 Brno, tel. 532 23 36 42.
2) E-mailem na adresu: moukova.jarmila@fnbrno.cz.

Garant konference: prof. MUDr. Irena Závadová
3) Prosíme o registraci nejpozději do 16. 10.
4) Konference je bez konferenčního poplatku.

2022.

ZDE ceny
Více informací naleznete
Ubytování – smluvní
International****,doplňovat.
Husova 16, Brno, tel.: 542 122
Informace budemeHotel
postupně

—

7.–8. října 2022 / Luhačovice
Již po sedmadvacáté se chystá sjezd Luhačovických
pediatrických dní. Letošními tématy je dětská psychiatrie a fetální medicína a akce proběhne ve dnech 7.–8.
10. 2022 ve Společenském domě, Lázně Luhačovice.
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
—

—

ZDE

XXVII. Luhačovické
pediatrické dny

811, reservation@hotelinternational.cz, cena 1/1 Business
– 2.650,- Kč vč. snídaně, 1/2 Business - 3. 000,- Kč vč.
snídaně

B&B Hotel University Brno, Vinařská 5, Brno, tel. č.: 549
49 2705, hotel.vinarska@skm.muni.cz, cena 1/1 vč.
snídaně – 1.260,- Kč, 1/2 vč. snídaně – 1.670,- Kč.

XVII. Brněnské
hematologické dny
1. a 2. listopadu 2022 / Brno
Rádi bychom Vás pozvali na XVII. Brněnské hematologické dny, které proběhnou ve dnech 1. a 2. 11. 2022
v BW Hotel International v Brně. Sedmnáctý ročník
pořádaný Českou lékařskou komorou bude informovat
o plicní embolii a myeloidní leukémii.
Garant programu: prof. MUDr. Miroslav Penka, CSc.
a prof. MUDr. Jiří Mayer, CSc.
Více informací k akci a přihlášce najdete na webu:
ZDE

XVII. BRNĚNSKÉ
HEMATOLOGICKÉ DNY
1. a 2. 11. 2022

1. 11. 2022

Plicní embolie
Garant programu:
prof. MUDr. Miroslav Penka, CSc.
2. 11. 2022

Myeloidní leukémie

Garant programu:
prof. MUDr. Jiří Mayer, CSc.
Organizační zajištění:
Nadační fond „Pomoc lidem s leukémií“
při Interní hematologické a
onkologické klinice FN Brno a LF MU
Jihlavská 20, Brno 625 00
Záštita:
Česká hematologická společnost
ČLS JEP ve spolupráci
s Českou společností pro trombózu
a hemostázu ČLS JEP,
Fakultní nemocnicí Brno,
Českou leukemickou skupinou – pro život
a Univerzitním leukemickým centrem,
Lékařskou fakultou Masarykovy univerzity

První informace
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Odborné a vzdělávací akce – mezinárodní
6th PIBD Congress

Jubilejní 60. setkání dětských endokrinologů za bohaté
účasti specialistů z ČR se letos uskuteční v Římě.

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.

Bližší informace o programu

ZDE

—

PRES 2022 – 28th European
Paediatric Rheumatology
Congress
20.–23. září 2022 / Praha

Více informací o programu, včetně registrace
naleznete na: https://www.pibdcongress.org/

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

—

Série webinářů na téma
náhradní kojenecké mléčné výživy
8. a 29. září 2022 / ONLINE
Jedná se o sérii webinářů k tématu Problem with the
formula milk industry. Cílem je šířit povědomí o marketingových taktikách průmyslu s náhradní kojeneckou
mléčnou výživou.
Více informací k akci a registraci najdete

ZDE

.

—

ESPE: 60th Annual Meeting
of European Society of Pediatric
Endocrinology
15.–17. září 2022 / Řím, Itálie

—

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. září – 1. října 2022.
Místo: Hotel Park Inn by Radisson Danube Rybné,
Námestie 1, Bratislava
Registrace možná od 22. 9. 2022
Více informací

—
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ZDE

The 9th Congress of European
Academy of Paediatric
Societies 2022
7.–11. října 2022 / Barcelona, Španělsko / ONLINE
Dovolujeme si Vás srdečně pozvat na 9. ročník kongresu EAPS, který se koná ve španělské Barceloně nebo
online. Tématem letošního kongresu je Shaping the Future of Child Health, kde se dozvíte o novinkách v diagnostice nebo výzkumu.
Více informací:

The 48th Congress
of International Society
of Pediatric and Adolescent
Diabetes 2022
13.–16. října 2022 / Abu Dhabi, SAE

ZDE

Největší akce dětské diabetologie se letos koná v Abu
Dhabi.
—

Bližší informace: https://2022.ispad.org/

Různé

Péče o děti prchající před válkou z Ukrajiny
Manuál MZ pro poskytovatele zdravotních služeb uprchlíkům z Ukrajiny
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Dovolujeme si vás informovat o zveřejnění Manuálu
pro poskytovatele zdravotních služeb týkající se mj.
úhrady zdravotní péče za občany Ukrajiny.

depisovat eRecepty pro ukrajinské občany. Mimo jiné
ujasňuje způsob, jak a kde jsou zajištěny preventivní
prohlídky ukrajinských dětí před vstupem do kolektivu.

Manuál odpovídá na mnoho otázek – například jak postupovat ve věci úhrady zdravotní péče nebo jak pře-

Doporučení z 15. 6. 2022 v úplném znění
k dispozici ZDE .

Inzerce volných pracovních nabídek
Pediatr do ordinace PLDD v Novém Kníně
Nabízíme zajímavou pracovní dobu, možnost dalšího vzdělávání, příjemný kolektiv, 5 týdnů dovolené. Atestace
v oboru Praktické lékařství pro děti a dorost podmínkou. Nástup v září 2022. Plat: dohodou.
Kontakt: Pediatrie Nový Knín s.r.o., MUDr. Petra Pelikánová, pelikanova.pe@gmail.com
—

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; email: cerny@nemho.cz
—
Kompletní přehled inzercí najdete na webu:
https://www.pediatrics.cz/inzerce/burza-pracovnich-mist/

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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