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Úvodní slovo

Zprávy výboru ČPS ČLS JEP

Vážené kolegyně, kolegové,

Zápisy z jednání výboru

máme za sebou další velmi úspěšný Pediatrický kongres, který proběhl ve dnech 12.–15. 10. 2022 v Ostravě. Z odborného hlediska se bezpochyby jedná o nejkvalitnější pediatrickou vzdělávací akci v ČR, o čemž
nás přesvědčil i letošní ročník. Program byl nabitý výbornými přednáškami z mnoha pediatrických subspecializací, pozitivně byly hodnoceny též sesterské a posterové sekce. Středeční setkání mladých pediatrů
mělo vynikající ohlas, stejně jako vyzvané přednášky
i jednotlivé odborné bloky samotného kongresu. Většinou byly tak dobře navštíveny, že se do sálu dalo stěží
dostat.
V rámci slavnostního ceremoniálu bylo uděleno nejvýznamnější ocenění ČPS, Brdlíkova cena,
doc. MUDr. Jozefu Hozovi, CSc. Jistě se shodneme,
že naprosto po právu, pan docent patří mezi největší pediatrické osobnosti posledních desetiletí. Řada našich
kolegů – lékařů i sestřiček – byla oceněna diplomem
za celoživotní přínos pediatrii. Cenu mladého vědce
do 35 let obdržel MUDr. Lukáš Plachý, Ph.D. z motolské Pediatrické kliniky za vynikající publikaci o genetice
dětského růstu.
Prostředí ostravského hotelu Clarion nabídlo prostor pro
kuloární setkávání kolegů či bývalých spolužáků, tradičně kvalitní byl i společenský program. Na tomto místě
se patří poděkovat všem účastníkům i přednášejícím,
programovému výboru v čele s prezidentem kongresu
doc. Pavlíčkem, oběma organizacím praktických dětských lékařů (OSPDL a SPLDD) za jejich podíl na sestavování odborného programu, firmě BPP za brilantní
organizaci i všem sponzorům a vystavovatelům.
Vážení a milí kolegové, jsme rádi, že jste se pediatrického kongresu zúčastnili v tak velkém počtu a doufáme,
že nám zachováte přízeň i v příštím roce, kdy se setkáme v Brně ve dnech 13.–16. 9. 2023.

Poslední zasedání výboru ČPS ČLS JEP proběhlo 13. 10.
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 .

Vzdělávání v pediatrii

Nově vypsané termíny
atestací pro rok 2023
Rádi bychom Vás informovali o nově vypsaných termínech atestace z Pediatrie pro rok 2023. Na našich stránkách najdete i termíny povinných kurzů před kmenem
Základy dětského lékařství a doporučené kurzy plánované na rok 2023.
Termíny na rok 2022, 2023 a další informace najdete
ZDE .

Různé

Věstník Ministerstva
zdravotnictví ČR 10/2022
Dovolujeme si Vás informovat, že dne 30. 9. 2022 byl
uveřejněn Věstník MZ, který se věnuje problematice týraných, zneužívaných a zanedbávaných dětí.
Věstník 10/2022 – Ministerstvo zdravotnictví (mzcr.cz)

Věstník
Částka
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Stanovisko České
vakcinologické
společnosti ČLS JEP ke
kombinovatelnosti vakcín
proti planým neštovicím
Vzhledem k výpadkům v dostupnosti vakcín uveřejnila
Česká vakcinologická společnost ČLS JEP stanovisko
ke kombinovatelnosti dvou vakcín VARILIX a VARILAX
proti planým neštovicím. Jedná se o živé atenuované
vakcíny vycházející z původního vakcinačního kmene
Oka v různé modifikaci.
Stanovisko v plném znění najdete

ZDE

Grant “To zvládneme”
pomáhá pozůstalým
rodinám
Nadace EP Corporate Group vyhlásila novou grantovou
výzvu „To zvládneme“, která je určena pozůstalým rodinám s nezaopatřenými dětmi, které přišly o významnou část příjmu. Nadace nabízí finanční pomoc rodinám
v těchto náročných životních situacích. Žádosti jsou přijímány do 30. 11. 2022.
Více informací najdete na webu

ZDE

.

Jste rodina, která
přišla o člena
a zároveň živitele
rodiny?

.

—

KID karta pomáhá
k identifikaci špatného
zacházení s dětmi

Nadace EP Corporate Group
pomáhá rodinám s dětmi do 18 let,
kde zemřel živitel rodiny, a po dobu
24 měsíců pokrývá významnou
část příjmu, o který v důsledku
úmrtí jednoho z rodičů přišla.

Projekt Kooperace, identifikace a důvěra připravil
kartu (KID) pro zdravotníky, kterým má pomoci v rozeznání varovných signálů u dětí v ohrožení špatného zacházení.

Ocitli jste se bez svého blízkého
a zároveň bez dalšího příjmu,
a to vlivem dlouhodobé nemoci
či náhlé události?
Dostali jste se kvůli úmrtí
jednoho z živitelů rodiny do
problémů s uhrazením bydlení?

Více informací a KID kartu najdete na našich stránkách:
ZDE .

Potřebujete finance na to, aby
vaše děti mohly pokračovat ve
svých volnočasových aktivitách
či zůstat na škole, kde je
potřeba hradit školné?
Nevíte kudy kam, potřebujete
poradit v tom, co a kdy zařídit
po úmrtí partnera?

KOHO NADACE PODPORUJE:

Rodina s dětmi do 18 let, popř. do doby
ukončení studia SŠ, kde živitel zemřel
Nesezdané páry s dětmi do 18 let,
popř. do doby ukončení studia SŠ,
kde živitel zemřel
Prarodiče starající se o děti do 18 let,
popř. do doby ukončení studia SŠ,
po zemřelých rodičích

Další informace o programech nadace najdete na webu
www.nadaceepcg.cz

KID
KOOPERACE, IDENTIFIKACE, DŮVĚRA

Karta k identifikaci
špatného zacházení s dětmi
PRO PRACOVNÍKY VE ZDRAVOTNICTVÍ

—

Zúčastněte se
mezinárodní studie
„The COVID-19 HEROES“
Ve jménu Společnosti urgentní medicíny a medicíny katastrof ČLS JEP bychom Vás rádi poprosili
o účast v závěrečném kole velké mezinárodní studie
„The COVID-19 HEROES“. Studie se zaměřuje na psychologické dopady pandemie na pracovníky ve zdravotnictví a v sociálních službách. Studie probíhá ve formě dotazníku, jehož vyplnění zabere okolo 15 minut.
Více informací najdete na webu

—
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ZDE

.

Informace o dostupnosti
vybraných léčiv pro děti
v České republice
v roce 2022
Vzhledem k nedávným výpadkům některých léčivých
přípravků bychom vás rádi informovali o aktuálním přehledu dostupnosti dětských forem léčivých přípravků
s paracetamolem a ibuprofenem. Problematika dostupnosti léčiv (např. paracetamol a ibuprofen) se týká nejen
populace dětských pacientů ale také odborné společnosti a přesahuje rámec České republiky jak evropském,
tak v celosvětovém měřítku. Proto Česká pediatrická
společnost ČLS JEP vyvinula ve spolupráci se Státním
Ústavem pro kontrolu léčiv (SÚKL) společnou aktivitu
s cílem analýzy stávající situace, dále edukace odborné veřejnosti o procesu dostupnosti léčiv, a především
existuje snaha optimalizovat tuto situaci v budoucnosti.
Více informací a přehlednou tabulku najdete na webu
ZDE .

Doporučení ESPGHANu
na téma enterální výživy
nedonošených dětí
Dovolujeme si vás upozornit, že jsou k dispozici dlouho očekávaná online doporučení ESPGHANu na téma
enterální výživy nedonošených dětí. V článku se dozvíte o aktuálním doporučení příjmu živin a výživové
praxe u předčasně narozených dětí. Doporučení jsou
doplněna online kurzem.
Odkaz na článek a více informací najdete

MUDr. Pavla Pokorná, PhD se dne 30. září 2022 zúčastnila jako zástupce České pediatrické společnosti
ČLS JEP konference v Bruselu s názvem „Farmaceutická strategie pro Evropu – implementace, úspěchy, výzvy“, kterou uspořádala Asociace inovativního
farmaceutického průmyslu (AIFP) pod záštitou českého
předsednictví v Radě EU.
Cílem konference bylo prohloubit pochopení potřeb jednotlivých částí zdravotnického systému a napomoci tak
konkretizovat nový legislativní rámec, který bude dostatečně robustní, dlouhodobě udržitelný a vyrovnaný.
Oficiální tisková zpráva je k dispozici

ZDE

.

Autoři příspěvku:
MUDr. Pavla Pokorná PhD a Ing Katarína Eibl
Public Affairs/Relationship Manager AIFP
—

european foundation for
the care of newborn infants

Enteral Nutrition in Preterm Infants:
ESPGHAN Recommendations
4 weeks | 3 hours learning per week

Are you a healthcare professional or student working in a neonatal unit?

This FutureLearn course
will help you gain a
knowledge of nutrient
intake based on the
latest evidence from the
ESPGHAN Committee
of Nutrition (CoN).

This internationally relevant
course is for doctors, nurses,
dieticians and pharmacists.
You can use this knowledge to
develop a safer and more
eﬀective clinical practice and
improve your care.

Scan the
QR code
to sign up!

—

Projekt UNICEF podporuje
primární ambulantní péči
v nemocnicích
Rádi bychom vám představili nový projekt UNICEF a informovali vás o jeho podmínkách pro poskytnutí podpory primární ambulantní péče v nemocnicích. Projekt
nabízí až 1 milion korun na stavební úpravy, příspěvek
na měsíční mzdové náklady a 15 000,- Kč na spotřební
materiál. Podmínkou pro čerpání podpory je navýšení
kapacit primární péče.
Není nezbytné zřizovat nové pracoviště, příspěvky lze
použít i na rozšíření péče již stávajícího pracoviště. Nezbytné je, aby ke kvalitní péči včetně očkování měli přístup i uprchlíci.
Koordinátorem projektu je MZČR, kontakt:
sara.kremelova@mzcr.cz
Více informací o projektu najdete
—
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endorsed by

—

Zastoupení
ČPS ČLS JEP
na farmaceutické
konferenci v Bruselu

ZDE

ZDE

.

Jak se přihlásit do sekce
ČPS nebo se stát novým
členem? Podívejte se
na naše nové návody
Připravili jsme pro Vás nové návody k jednodušší registraci pro nové nebo pro stávající členy, kteří mají zájem o přihlášení se do sekcí ČPS. Na našich stránkách
najdete jednoduchý a přehledný návod, jak se u ČPS
zaregistrovat, nebo se zaregistrovat do sekcí podle vaší
odbornosti. ČPS nabízí devět sekcí. Přehledný seznam
všech sekcí najdete ZDE .
Návod k přihlášení najdete na stránce

ZDE

.

—

AZV ČR vyzývá k veřejné
oponentuře tří návrhů KDP
Rádi bychom vás informovali, že Agentura pro zdravotnický výzkum České republiky zveřejnila návrhy
Klinických doporučených postupů k veřejné oponentuře. Formulář veřejné oponentury můžete vyplnit
na internetových stránkách Národního portálu Klinických doporučených postupů (KDP) od pondělí 7. listopadu do 6. prosince 2022.
Zároveň vás AZV zve k účasti na Závěrečné konferenci
věnované prezentaci výsledků projektu KDP, se koná
dne 16. listopadu 2022 od 9:00 v kongresovém sále
Hotelu ILF na Praze 4.
Více informací najdete na našich stránkách

ZDE

.

Odborné a vzdělávací akce – domácí
XXII. Hradecké pediatrické dny
Hradec Králové / 25.–26. listopadu 2022
Srdečně Vás zveme na 22. ročník Hradeckých pediatrických dnů, které se budou konat 25.–26. listopadu 2022
v Hradci Králové. Letos se akce spojí s 11. mezioborovým sympoziem Komplexní vyšetření ucha a sluchu
v ambulantní i klinické praxi pediatra a ORL lékaře.
Více o akci nebo pro registraci navštivte webové stránky
ZDE .

Dny dětské endokrinologie
20.–21. ledna 2023 / Plzeň
Rádi bychom Vás pozvali na 23. ročník Dnů dětské endokrinologie, který se uskuteční ve dnech 20.–21. ledna 2023 ve Vienna House Easy Pilsen v Plzni. Dozvíte
se o významu a řešení hraničních hodnot TSH, o smyslu kostního věku nebo o léčbě bisfosfonáty v pediatrii.
Akce se zúčastní i lékařky z Ukrajiny, které na konferenci přijedou z Kyjeva a z Dnipro – bude se tedy jednat
o Česko-ukrajinské dny dětské endokrinologie.
Více o akci najdete

ZDE

.

—

Mezioborové dny v Praze
25.–26. listopadu 2022 / Praha
OSPDL ČLS JEP Vás zve na Mezioborové dny, které se
budou konat 25.–26. listopadu 2022 v Praze. Můžete se
těšit na mnoho zajímavostí z dentální hygieny, očkování
nebo ortodontické terapie. Program je koncipován i pro
zdravotní sestry.
Pro více informací klikněte
—

ZDE

.

—

Symposium dětských IBD
13.–15. dubna 2023 / Pasohlávky
Dovolujeme si vás pozvat na dubnové dvoudenní symposium na téma zánětlivých střevních onemocnění (IBD)
u dětí. Akce je určena pro nemocniční lékaře i lékaře v primární péči se zájmem o obor dětské gastroenterologie.
Místo konání: Hotel Termal Mušov, Pasohlávky
Více informací naleznete na webu ZDE .
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Odborné a vzdělávací akce – mezinárodní
Webinář „Practical
Approaches to Improving
Teaching and Learning in Busy
Clinical Settings“
2. prosince 2022 / ONLINE
Mezinárodní pediatrická asociace (IPA) vás zve na
webinář s názvem “Practical Approaches to Improving
Teaching and Learning in Busy Clinical Settings”, kde se
dozvíte víc o konceptu evidence-based medicine a výuce na pediatrických odděleních. Webinář bude veden
v angličtině. Registrace je zdarma a pro účastníky je zajištěn elektronický certifikát.
Termín: čtvrtek 2. prosince 2022, 13:00–14:15 UTC
Více o webináři najdete na našich stránkách

ZDE

20. kongres ESDPPP v Praze
28.–30. června 2023 / Praha
Vážené kolegyně, vážení kolegové,
neziskové sdružení Evropská společnost pro vývojovou
perinatální a dětskou farmakologii (ESPDPPP), které
zastupuje zájmy dětských farmakologů po celém světě vás s radostí zve na 20. kongres ESDPPP, tentokrát
v PRAZE. Hostitelem tohoto setkání je MUDr. Pavla Pokorná, PhD, pedagogická referentka pro výzkum.
Program a detaily připravujeme a věříme, že při této příležitosti společně oslavíme i 35. výročí ESDPPP.
Těšíme se na vás!

SAVE THE DATE

.

Slovensko-český kongres
dětské anesteziologie,
intenzivní a urgentní medicíny
2. –3. prosince 2022 / Bratislava, Slovensko
Dovolujeme si Vás srdečně pozvat na 15. ročník Slovensko-českého kongresu dětské anesteziologie,
intenzivní a urgentní medicíny, který se uskuteční začátkem prosince v Bratislavě. Letošním tématem budou aktuality a novinky v oboru a pandemie COVID-19.

European Society
for Developmental,
Perinatal and Paediatric
Pharmacology Congress
JUNE 28–30, 2023

PRAGUE, CZECH REPUBLIC

Využijte možnost včasné registrace do 15. 11. 2022
Více o akci nebo pro registraci navštivte webové stránky
ZDE .

www.ESDPPP.org

—
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www.ESDPPP-PRAGUE.com

Inzerce volných pracovních nabídek
Pediatr do FN Motol
Pediatrická klinika ve FN Motol přijme sekundárního lékaře. Požadavky: pediatrický kmen (event. alespoň 1–2
roky praxe na pediatrii), schopnost sloužit pohotovostní
služby, znalost angličtiny. Nástup možný ihned.
Písemné nabídky s CV zasílejte do 31. 12. 2022
na adresu: Sekretariát Pediatrické kliniky FNM,
V Úvalu 84, 15006 Praha 5, Motol
nebo na e-mail: jana.saskova@fnmotol.cz
—

Pediatr na dětskou LPS –
FN Motol
Přijmeme pediatra do víkendových služeb na dětskou
LPS ve FN Motol. Požadujeme minimálně absolvovaný
pediatrický kmen, vhodné pro lékařky na RD. Dobré finanční ohodnocení, možné i na DPČ.
Kontakt: prim.MUDr. Jitka Dissou, MBA
E-mail: jitka.dissou@fnmotol.cz
—

Primář/primářka – pediatr
do Olivovy dětské léčebny
v Říčanech u Prahy
Rádi bychom do Olivovy dětské léčebny v Říčanech
u Prahy do svých řad přivítali primáře/primářku –
pediatra.
Novému primáři nabízíme:
• možnost ubytování v krásném areálu léčebny
a skvělé obědy přímo v léčebně
• auto k pracovním i osobním účelům
• nástupní mzdu 120.000 Kč (při plném úvazku)
• tým přátelských profesionálů, možnost dalšího
vzdělávání a zvyšování kvalifikace
• další benefity - Multisport karta, sick day
Nástup dle domluvy, ideálně co nejdříve.
Kontakt: Ing. Miroslav Vacek, ředitel léčebny
Tel.: 604 736 566
E-mail: vacek@olivovna.cz.
—
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Praktický lékař pro děti
a dorost – Žirovnice okres
Pelhřimov
Nabízíme prostory pro ordinaci v budově zdravotního
střediska, možnost získání nájemního bytu a příspěvku
na zařízení ordinace. Ordinace je volná od 1. ledna 2023.
Kontakt: Radek Vopravil
Tel.: 724 279 526
E-mail: starosta@zirovnice.cz
—

PRAGOMEDIKA
Pomozte nám pomáhat –
pohotovostní služba
Dovolujeme si Vás informovat o aktivitě společnosti,
která dlouhodobě zajišťuje s účinnou podporou Magistrátu hl. města Prahy a vedením Fakultní Thomayerovy nemocnice smluvně Lékařskou pohotovostní službu
ve Fakultní Thomayerově nemocnici v Praze.
Vzhledem ke zjevné neochotě a kritickému nedostatku
lékařů a středně zdravotnického personálu bychom Vás
rádi poprosili se aktivně zapojit a splnit tak svoji zákonnou povinnost poskytovatele, „podílet se na žádost kraje, jehož krajský úřad mu udělil oprávnění, na zajištění
lékařské pohotovostní služby“
Přijmeme jakoukoliv odbornou pomoc, jakou pohotovostní služba vyžaduje. Podmínky spolupráce (DPP,
DPČ, mzdové podmínky, časová náročnost, služební
oděv atd.) s vámi projednáme při osobním setkání, vašim požadavkům se budeme snažit vyhovět.
Více naleznete v přiložené výzvě od společnosti
PRAGOMEDIKA
Kontakt: kancelar@pragomedika.cz
—
Kompletní přehled inzercí najdete na webu:
https://www.pediatrics.cz/inzerce/burza-pracovnich-mist/

Naši pacienti už
vyhlížejí nového
PEDIATRA!
Hledáme dětského lékaře
EUC Klinika Praha (Praha 4 – Chodov, Opatov)

Našich lékařů si vážíme:

A k tomu od nás dostanete:

- Vyjdeme vám vstříc v nastavení pracovní doby
a výši pracovního úvazku tak, abyste měli dost
času na svou rodinu a koníčky.

- Atraktivní mzdové ohodnocení
- Připravíme vám na míru adaptační
či relokační balíček - řekněte nám,
s čím vám můžeme pomoci při nástupu
na naši kliniku
- Nadstandardní lékařskou péči
- 6 týdnů dovolené
- Příspěvek na stravování
- Penzijní připojištění
- Úhradu členského příspěvku v ČLK
- Multisport kartu
- Příspěvek a placené volno na vzdělání
a mnoho dalšího

- Respektujeme vaši autonomii a děláme všechno
pro to, abychom vám ulehčili administrativu.
- Podpoříme vás v tom, v čem se chcete dále vzdělávat a rozvíjet, zkrátka v tom, co vás na medicíně
nejvíce baví.
- Budete obklopeni dobrým týmem – na své kolegy
se můžete spolehnout. Jde nám o společnou věc,
aby o našeho pacienta bylo postaráno komplexně,
napříč všemi odbornostmi.

Co očekáváme od vás:
- VŠ vzdělání specializované způsobilosti
v oboru praktický lékař pro děti a dorost
(popř. v oboru dětské lékařství
+ kurz PLDD na IPVZ)
- Klientsky orientovaný přístup, vstřícné
a milé vystupování vůči pacientům

Pokud vás naše nabídka zaujala, kontaktujte
nás prosím, rádi zodpovíme vaše otázky.

Kontakt:
Ing. Lenka Kalmusová, MBA,
+420 606 049 102, lenka.kalmusova@euc.cz

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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Perte s klidným
srdcem
Hypoalergenní prací přípravky Lovela Baby
jsou bezpečné od prvního dne života těch
nejmenších a jsou vhodné i pro alergiky.
jsou klinicky a dermatologicky testovány
účinně odstraňují nečistoty a mají jemnou vůni
neobsahují umělá barviva* ani alergeny
vhodné i pro osoby trpící alergiemi
a atopickou dermatitidou

LOVELA BABY JE ZLATÝM PARTNEREM
ČESKÉ PEDIATRICKÉ SPOLEČNOSTI

Perte s klidným srdcem
Jemná dětská pokožka přímo vybízí k hýčkání a co nejšetrnější péči. Ale již od prvního dne přichází do kontaktu s materiály, které
ji mohou dráždit. Kromě správně zvolené kosmetiky je třeba dobře vybírat také oblečení a prací prostředky. Plínky, povlečení, ale
i maminčino oblečení, kterého se miminko při mazlení dotýká, mu totiž mohou způsobit podráždění. Minimálně v prvním roce života
se proto doporučuje prát kojenecké oblečení ve speciálních prostředcích. V těch, které neobsahují enzymy, umělá barviva ani optické
zjasňovače, na něž narazíme v běžných pracích prostředcích.
Značka Lovela Baby, zlatý partner České pediatrické společnosti, se proto od svého vzniku specializuje na prostředky, které maminkám
právě takto ulehčují péči o jejich miminka. Její produkty jsou hypoalergenní, dermatologicky testované a účinně odstraňují nečistoty
při všech pracích teplotách. Jejich složení tudíž ocení také všichni, kteří trpí alergiemi nebo atopickou dermatitidou.

*nevztahuje se na Lovela Baby kapsle

instagram.com/lovelababy_czsk

lovelababy.cz
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GOODBYE
BACTERIA
SBOHEM BAKTERIÍM
GOODBYE
BAD
ODOR
SBOHEM ZÁPACHU
P R NÍ
A
vhodné i pro
kojenecké prádlo

na všechny
textilie

Sanytol odstraní bakterie
Sanytol
kills bacteria
způsobující
nepříjemný
zápach.
that cause bad smell from the root
www.sanytol.cz
www.sanytol.cz

Biocidní přípravek používejte bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku. Baktericidní podle normy EN 1276 (10 min.).
Účinnost proti kvasinkám podle normy EN1650 (10 min.). Virucidní podle normy EN 14476 (10 min.) Dezinfekční účinnost ověřena a zkontrolována akreditovanou laboratoří.

