
 

 

Schůze výboru Sekce dětské nefrologie ČPS  
26.5.2022, Horný Smokovec, SR 
 
Přítomni:  H. Flogelová, J. Langer, T. Seeman, T. Šuláková 

Omluveni:  J. Gut, A. Kolský, J. Laubová, S. Skálová, 

Nepřítomni:  J. Zieg 

Revizní komise:  J. Laubová-nepřítomna 

Hosté:  L. Podracká 

 

 
1. Úkoly: 

Doporučení postupy: HUS – Šuláková, Seeman (2023), uropatie – Langer, Flogelová (2024).  

2. Agentura BPP: zajišťování odborných akcí pro Sekci dětské nefrologie bylo prodlouženo na 2 

roky v Litomyšli v r. 2019, vzhledem k uplynutému času bude nutné vyhlásit konkurs,  

- nahlásit potenciální zájemce, tj. firmy T. Semanovi (BPP, Solen, HANZO, C-in), o kterých víme,   

  že by se účastnili konkurzu 

- podmínky pro účastníky konkurzu, v propozicích by rovněž měla zůstat cena za nejlepší abstrakt     

  v nákladech kongresu,  

-  termín konkurzu v září (21.11.2022), místo konání na Karlově (Langer) 

3. Noví členové: 5/2022 – Dvořáková Veronika, 10/2021 - MUDr. Vendula Studničková 

Vyplněných je 64 dotazníků členství 

Z toho:  

- Nečlen ČPS 14 

- Nečlen SDN 6, nejasnosti stran členství 7 (už jsem jim psala a poslala znovu dotazník, 

odpověď jsem nedostala) 

- Členů SDN 58 nebo 51 (viz výše) 

- 42 členů může volit a být voleno podle dotazníku 

4. Volby do výboru Sekce dětské nefrologie:  

- byly v 12/2019, měly by tedy proběhnout nejpozději do 12/2022,  

- člen a předseda volební komise bude L. Ryba (souhlasil), revizní komise J. Laubová,  

- zjistit možnost konání elektronických voleb (Šuláková), pokud nebude lze – provedeme 

opět korespondenčně,  

- bude nutné nutno zkontrolovat členství v ČPS i v SDN (Langer) 

5. Proběhlé kongresy:  

- Jindřichův Hradec 2021 – zisk + 82 114,-, celkem na účtu 193 961,- 

- IPTA PRAHA 2022 - předseda org. výboru Seeman, konference proběhla on-line, 600 

účastníků, 60 států, velký zisk 

6. Informace o nastávajících konferencích:  

- ČPK 2022 – aktivní účast (Skálová, Sládková, Šuláková, Zieg), organizace firemních 

symposií (Skálová, Šuláková) 

- kongres ČNS 2022 Praha – vyzvané přednášky (Flogelová, Seeman, Šuláková),  

- ESPN Lublaň 2022 – aktivní účast Šuláková, Seeman 

- transplantace,  

- IPNA Calgary 2022 – aktivní účast Šuláková, Seeman 

- diskuzní soustředění v dětské nefrologii – termín 10+11.11./2022,  

- dětská urologie 7-8.10.2022, 

- 6-8.10.2022 konference ČSH – aktivní účast Šuláková, Seeman 

7. Cena o nejlepší abstrakt 2022:   

Flogelová Hana: Se solitární ledvinou od dětství do dospělosti – prognostické faktory, 

potřeba péče 



 

 

8. Financování aktivit:  

- abstrakt 2000,- Kč 

- cestovní granty ČPS (podmínky a velikost podpory – Langer),  

- publikace 10 000,- Kč (podmínky: do 40 let věku přesně, 1. Autor, IF, v tištěné formě ten 

rok) 

9. Místo konání dětské nefrologie: rok 2023 Morava – návrhy Ostrava, Kurdějov, na valné 

hromadě 27.5.2022 byl zvolen Kurdějov v poměrů hlasů 31:2 

10. Společné konference se sekcí Slovenské dětské nefrologie:    

 Otázka zda chceme, aby společné dny pokračovaly nebo ne, pokud ano, pak po kolika 

letech - po 3-letech?           

Vzhledem k účasti, kterou může limitovat vzdálenost, by asi bylo dobré to dělat blíže hranic. 

11. Vyzvaní zahraniční řečníci: r. 2023: Christoph Aufricht 

12. Edukační aktivity: webináře (IPNA, ISN), disk. soustředění 

13. Různé:  

- 3/2022 stanovisko pro ESPN k situaci v Ukrajině,  

- Lékařská péče pro ukrajinské děti (včetně specializační péče) - řešila ČPS,  

- stanovisko k článku o antibioticích o IMC (Kolský) 

14. Registr CKD4 – predialýza-registr: zařizuje Seeman 

 

Zapsala: Šuláková 


