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Stárneme.
Děkuji mnohokrát za těch 25 let, ročníků Ústeckého pediatrického dne. Uteklo to jako
voda. Tvořil jsem je vždy s pomocí Vás, aktivních spolutvůrců i pasivních účastníků. Letos
předávám svou roli Adamovi Ciprovi. Jsem přesvědčen, že do správných rukou.
Hodně štěstí všem.
Jaroslav Škvor
Stárneme.
Letos počítám osmnáctý rok od příchodu do Ústí nad Labem, od nástupu na Dětskou
kliniku MNUL. Jsem tedy plnoletý Ústečák i pediatr.
Dostal jsem od primáře k osmnáctinám tuto brožurku, abych ji naplnil obsahem.
Pevně doufám, že s pomocí Vás všech, kteří jste přijali pozvání k účasti na jedné či druhé
straně řečnického pultíku, se nám podaří vyplnit ji i celý den zajímavě, ale i zábavně
a společensky. A že se opět za rok setkáme, abychom společně zjistili, co se stane
s pediatrem, když dosáhne devatenáctých narozenin.

Stárneme.
Ústecký Pediatrický Den tímto vstupuje do druhého čtvrtstoletí své existence.
Analogicky je ve věku, kdy člověk po absolvování vysoké školy nastupuje do lékařské praxe,
k vojenskému útvaru (vsuvka pro pamětníky) nebo na mateřskou dovolenou (vsuvka pro
šovinisty). Nelze ani vyloučit, že pověsí bílý plášť na hřebík a bude se věnovat něčemu docela
jinému. Na každý pád mu přejeme úspěch na další cestě, ať už povede kamkoliv.
A Vám všem také – ať se naše cesty potkávají.
Adam Cipra

ODBORNÝ PROGRAM
8:50 – 9:00

ZAHÁJENÍ KONFERENCE

Prolog – prolok, jak kdo potřebuje
MUDr. Cipra Adam, Dětská klinika FZS UJEP v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a.s.
– Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.

9:00 – 10:30

I. BLOK – PŘEDSEDAJÍCÍ: MUDR. ŠKVOR JAROSLAV, CSC.

Nové technologie v péči o IDDM
MUDr. Štíchová Lucie, MUDr. Škvor Jaroslav, CSc., Bc. Capková Michaela, DiS.,
Kolářová Lucie, Dětská klinika FZS UJEP v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a.s.
– Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.

30 ´

CMV infekce diagnostika
20 ´
MUDr. Přibíková Renata, Dětské oddělení Krajské zdravotní, a.s. – Nemocnice Děčín, o.z.
Infekce HIV v dětském věku
doc. MUDr. Rozsypal Hanuš, CSc., Klinika Infekčních, parazitárních a tropických nemocí
FN Na Bulovce, 1. LF UK Praha

10:30 – 10:50

PŘESTÁVKA S OBČERSTVENÍM

10:50 – 12:40

II. BLOK – PŘEDSEDAJÍCÍ: MUDR. CIPRA ADAM

30 ´

Dětští vrazi
plk. Mgr. Charvát Martin, Krajské ředitelství PČR Ústeckého kraje, Služba kriminální
policie a vyšetřování, Odbor obecné kriminality

30 ´

Žádný spěch, jenom ileus
MUDr. Vlčková Andrea, Oddělení soudního lékařství a toxikologie Krajské zdravotní, a.s.
– Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.

20 ´

Apendicitida a invaginace - ne vždy jen jedna z nich
10 ´
MUDr. Gabriela Fuksová, Oddělení dětské chirurgie Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy
nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.
Bazální výzkum onemocnění Pes Equinovarus v České republice
MUDr. Novotný Tomáš, Ph.D., Ortopedické oddělení Krajské zdravotní, a.s.
– Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.

10 ´

Zajímavosti ze stipendijního pobytu na Klinice dětské ortopedie, Riley Hospital for Children,
Indianapolis, USA
10 ´
MUDr. Novotný Tomáš, Ph.D., Ortopedické oddělení Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy
nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.
FCI - současná realita
20 ´
doc. MUDr. Homola Jaroslav, CSc., MUDr. Homola Petr, Dětská kardiologie, Ústí nad Labem

12:40 – 13:30

OBĚD

13:30 – 15:00

III. BLOK – PŘEDSEDAJÍCÍ: MUDR. JIRÁNEK MIROSLAV

Dokud nám paměť slouží
MUDr. Pajerek Jan, Dětská klinika FZS UJEP v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a.s.
– Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.

15 ´

Jak to chodí u nás
MUDr. Lux Peter, Oddělení urgentního příjmu a LSPP dětí, FN Motol

20 ´

Jak to chodí u nás - panelová diskuse o pediatrických lůžkách Ústeckého kraje
Dětské a dorostové oddělení Nemocnice Teplice, o.z.,
Dětské a dorostové oddělení Nemocnice Most, o.z.,
Dětské a dorostové oddělení Nemocnice Děčín, o.z.,
Dětské a dorostové oddělení Nemocnice Chomutov, o.z.,
Dětské oddělení Nemocnice Litoměřice, a.s.

60 ´

15:00 – 15:20

PŘESTÁVKA S OBČERSTVENÍM

15:20 – 17:00

IV. BLOK – PŘEDSEDAJÍCÍ: MUDR. ALTOVÁ LUCIE

Přednáška sponzorovaná firmou NOVARTIS:
Autoinflamatorní onemocnění – syndromy periodických horeček
MUDr. Fingerhutová Šárka, prof. MUDr. Doležalová Pavla, CSc., Centrum dětské
revmatologie a autoinflamatorních onemocnění, Klinika dětského a dorostového
lékařství VFN v Praze

15 ´

Endoskopická laváž IVH u nezralých novorozenců
MUDr. Radovnický Tomáš, Ph.D., Neurochirurgická klinika FZS UJEP v Ústí nad Labem
a Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.

20 ´

Renální abscess
MUDr. Laubová Jana, Dětská klinika FZS UJEP v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a.s.
– Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.

15 ´

Tajemství Beckerova névu
MUDr. Humhejová Daniela, Dětská dermatologie Dětské kliniky FZS UJEP v Ústí nad
Labem a Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.,
Dětská dermatologie EUC Klinika Ústí nad Labem s.r.o.

10 ´

Tak je to popálenina nebo ne?
MUDr. Gabera Antonín, praktický lékař pro děti a dorost, Ústí nad Labem

10 ´

Zdánlivě vyřešená porucha pasáže
MUDr. Sedláková Šárka, Neonatologická klinika FZS UJEP v Ústí nad Labem a Krajské
zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.

10 ´

Zprávičky
MUDr. Altová Lucie, MUDr. Vičar Josef, Dětská klinika FZS UJEP v Ústí nad Labem
a Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.

10 ´

17:00 – 17:05

ZÁVĚR KONFERENCE

Epilog - epilok, jak kdo chce
MUDr. Cipra Adam, Dětská klinika FZS UJEP v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a.s.
– Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.

18:00

SPOLEČENSKÝ VEČER – RESTAURACE CHALOUPKA,
MASARYKOVA 53/223, ÚSTÍ NAD LABEM

Restaurace Chaloupka
Chaloupka je jedna z nejstarších a nejznámějších restaurací v Ústí nad Labem, která má
dlouholetou tradici sahající až do první poloviny minulého století. Chaloupka byla velmi
oblíbená už v minulém režimu, stíraly se v ní sociální rozdíly. Chodili sem dělníci, úředníci,
partajní tajemníci i primátoři. Nejznámějším vrchním byl v 80. letech Jindřich Pryl, který
nepotřeboval tužku ani bloček, nic si nepsal, nedělal si čárky, vše si přesně pamatoval.
Na přelomu roku 2018 Chaloupka změnila svůj vzhled, atmosféra však zůstala stejná. Je
místem setkávání, soudržnosti, týmové práce a naděje pro lidi, kteří ji potřebují. Zaměstnává
lidi s nelehkým životním příběhem. Restauraci provozuje Fokus Labe, jehož posláním je
podporovat lidi se zkušeností s duševním onemocněním v nalézání nové životní naděje
a nových životních a pracovních rolí, které podporují člověka na jeho cestě k zotavení.
Chaloupka drží regionálnost. Maso pochází z rodinných farem, pivo z lokálních pivovarů
a víno je vyrobené lidmi, kteří do své práce dávají kus srdce.

ORGANIZAČNÍ INFORMACE
PŘIHLÁŠKY K ÚČASTI
K pasivní účasti je možné se přihlásit do 8. března 2020 online na:
http://www.kzcr.eu/konference/pediatrie2020/prihlasky.aspx

REGISTRACE NA KONFERENCI
Registrace bude probíhat od 7:45 h.
KREDITY
Konference je zařazena do kreditního systému dle platné legislativy pro lékaře. Nelékařským
zdravotnickým pracovníkům bude vydáno potvrzení o účasti.
ÚČASTNICKÉ POPLATKY
Přednášející:
bez poplatku
Zaměstnanci KZ, a.s.:
bez poplatku
Stážisté Dětské kliniky MNUL:
bez poplatku
Ostatní účastníci:
500 Kč vč. DPH
Platba při registraci na místě v hotovosti nebo kartou. Občerstvení je zajištěno po celou dobu
konání konference.
SPOLEČENSKÝ VEČER
300 Kč vč. DPH
Platí všichni zájemci, platba při registraci na místě kartou nebo v hotovosti.
UBYTOVÁNÍ A DOPRAVA
Ubytování a dopravy si zajišťuje každý účastník individuálně.

DALŠÍ INFORMACE
UPOZORNĚNÍ
Účastník konference souhlasí s pořizováním zvukového a obrazového záznamu akce, včetně
zveřejnění záznamů na internetových stránkách, nástěnkách, v médiích a propagačních
materiálech za účelem informování o akci a prezentace školicí činnosti.
TECHNICKÉ INFORMACE K PŘEDNÁŠKÁM
Akceptujeme přednášky v programu MS Power Point až do verze MS Office 2016 (xxx.ppt nebo
xxx.pps; xxx.pptx nebo xxx.ppsx) a přednášky ve formátu PDF (situované „na šířku“), vše v
poměru stran 16:10 (preferujeme) nebo 4:3. Doporučujeme videa v PPT prezentacích
„optimalizovat“ programem MS Power Point (verze 2013 nebo 2016) tak, aby byly součástí
PPTX souboru. Pokud bude potřeba přehrávat video v prezentacích, které nebude součástí
PPTX souboru, je důležité mít uloženou přednášku i příslušné video fyzicky jako samostatné
soubory ve společném adresáři na přineseném médiu (Flash disk, externí HDD s USB
připojením). Je potřeba ho mít ve formátu kódování „windows media“ (xxx.wmv), jinak nejsme
schopni 100% garantovat, že videa nebo videoanimace v jiných kódováních (flash, DivX, Xvid,
mov, mpeg, atd.) budou v PPT prezentacích regulérně fungovat.
Kontaktní osoby techniků: Michal Vodák, tel.: 477117922, e-mail: michal.vodak@kzcr.eu,
Lukáš Vajc, tel.: 477117926, e-mail: lukas.vajc@kzcr.eu
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PODLE
ŠVÝCARSKÉHO PATENTU

PŘIHLÁŠKY K ÚČASTI
K pasivní účasti je možné se přihlásit do 8. března 2020 online na:
http://www.kzcr.eu/konference/pediatrie2020/prihlasky.aspx

Mikrobiota pro dutinu ústní

REGISTRACE NA KONFERENCI
Registrace bude probíhat od 7:45 h.

KREDITY
Konference je zařazena do kreditního systému dle platné legislativy pro lékaře. Nelékařským
zdravotnickým pracovníkům bude vydáno potvrzení o účasti.
doplněk stravy
výživový doplnok

VYROBENO PODLE
ŠVÝCARSKÉHO PATENTU

l Doplněk POPLATKY
stravy Bactoral je první orální probiotiORÁLNÍ PROBIOTIKUM
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ORÁLNA MIKROBIOTA
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Streptococcus salivarius K12, která tvoří BLIS
Platba při registraci na místě v hotovosti nebo kartou. Občerstvení je zajištěno po celou dobu
tidy salivaricin A2 a salivaricin B tzv. bakteriociny.
konání konference.
l Tato bakterie dokáže zaujmout strategické pozice
v dutině ústní,
nosohltanu a středouší
dokáže
SPOLEČENSKÝ
VEČER
300a Kč
vč. DPH
Platí všichni
vytěsnitzájemci,
nežádoucíplatba
druhy.při registraci na místě kartou nebo v hotovosti.
www.faveaplus.cz
UBYTOVÁNÍ
A DOPRAVA
Ubytování a dopravy si zajišťuje každý účastník individuálně.

DALŠÍ INFORMACE
UPOZORNĚNÍ
Účastník konference souhlasí s pořizováním zvukového a obrazového záznamu akce, včetně
zveřejnění záznamů na internetových stránkách, nástěnkách, v médiích a propagačních
materiálech za účelem informování o akci a prezentace školicí činnosti.
TECHNICKÉ INFORMACE K PŘEDNÁŠKÁM
Akceptujeme přednášky v programu MS Power Point až do verze MS Office 2016 (xxx.ppt nebo
xxx.pps; xxx.pptx nebo xxx.ppsx) a přednášky ve formátu PDF (situované „na šířku“), vše v
poměru stran 16:10 (preferujeme) nebo 4:3. Doporučujeme videa v PPT prezentacích
„optimalizovat“ programem MS Power Point (verze 2013 nebo 2016) tak, aby byly součástí
PPTX souboru. Pokud bude potřeba přehrávat video v prezentacích, které nebude součástí
PPTX souboru, je důležité mít uloženou přednášku i příslušné video fyzicky jako samostatné
soubory ve společném adresáři na přineseném médiu (Flash disk, externí HDD s USB
připojením). Je potřeba ho mít ve formátu kódování „windows media“ (xxx.wmv), jinak nejsme
schopni 100% garantovat, že videa nebo videoanimace v jiných kódováních (flash, DivX, Xvid,
mov, mpeg, atd.) budou v PPT prezentacích regulérně fungovat.
Kontaktní osoby techniků: Michal Vodák, tel.: 477117922, e-mail: michal.vodak@kzcr.eu,
Lukáš Vajc, tel.: 477117926, e-mail: lukas.vajc@kzcr.eu

VZDĚLÁVACÍ INSTITUT
KRAJSKÁ ZDRAVOTNÍ, a. s.

Spoleãnosti podílející se
na realizaci sympozia

V návaznosti na dlouhodobý záměr rozvoje vědy a vzdělávání v rámci Krajské zdravotní, a.s. byl
spol. sVzdělávací
r.o.
vAPOTEX,
roce 2016 ustaven
institut Krajské zdravotní, a.s., jako nástupce Oddělení vědy, výchovy a dalšího vzdělávání. Zároveň byla ustanovena Rada Vzdělávacího institutu KZ jako poradní orgán
ARDEZ
Pharma,
spol.
s
r.o.
generálního ředitele. Vzdělávací institut KZ poskytuje ve spolupráci se Střediskem evropských projektů v roli projektové kanceláře metodickou, technickou a organizační pomoc při přípravě výzkumASTRA
ZENECA
REPUBLIC,
ných
projektů
(grantů) aCZECH
projektů na
podporu vědys.r.o.
a výzkumu. Zastřešuje koordinaci grantové činnosti na úrovni řešitelů, spoluřešitelů a grantových agentur. Hledá cesty hodnotné výzkumné spolupráce
EGIS
PRAHA,
s.r.o.
s průmyslem, akademickými institucemi a dalšími partnery KZ. Podporuje publikační činnosti v KZ s cílem
publikovat v časopisech s impakt faktorem. Podílí se svými dalšími středisky na organizování odborných
LILLYkonferencí,
âR, s.r.o.
aELI
vědeckých
podporuje medializaci vědecko-výzkumné činnosti KZ.
Vzdělávací
institut
KZ, a.s.
zajišťuje komplexní poradenskou činnost v oblasti vzdělávání, poskytuje záJANSSEN
CILAG,
s.r.o.
zemí pro pregraduální a postgraduální výchovu zdravotnických pracovníků v podobě praxí, stáží a kurzů.

NYCOMED, s.r.o.

Středisko lékařské knihovny

je podle knihovnického zákona evidována na Ministerstvu kultury ČR jako knihovna se specializovaným fondem (Lékařská
knihovna MNUL). Je součástí sítě veřejných informačních služeb
ve zdravotnictví. Jeho primárním zaměřením je napomáhat všemi způsoby výzkumné a vzdělávací činnosti organizace a svou
činností zásadním způsobem přispívat k jejímu dobrému jménu. V tomto ohledu přináší umístění SLK v rámci Vzdělávacího
institutu KZ, a.s., přidanou hodnotu, která napomáhá realizovat
podporu vědecko-výzkumné a vzdělávací činnosti.
Knihovna je technologicky a organizačně provázaným systémem, sítí centrální knihovny v Masarykově nemocnici v Ústí nad
Labem a dílčích knihoven (Nemocnice Most, o.z., Nemocnice
Děčín, o.z.). K nim přibyla další výdejní místa (podatelna Nemocnice Teplice, o.z., a Nemocnice Chomutov, o.z.). Hlavními
integrujícími prvky jsou jednak automatizovaný knihovnický
systém Medvik a jednotná evidence uživatelů s požadavky na
informační a knihovnické služby.
Knihovna zajištuje dostupnost služeb bez ohledu na umístění
jednotlivých lékařských specializací v regionu i externím uživatelům, především pak studentům Fakulty zdravotnických
studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, SZŠ a VZOŠ a
studentům lékařských fakult. Obdobně pak dalším fyzickým i
právnickým osobám – zdravotníkům, ostatním profesionálům i
veřejnosti a plní tak úkoly vyplývající ze Zákona o knihovnách
a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb. Složení externích uživatelů se v posledních
letech mění ve prospěch středního zdravotnického personálu, který si studiem doplňuje postgraduální i vysokoškolské

LUNDBECK âR, s.r.o.

Středisko konferenční a marketingové podpory

Jeho úkolem je především příprava a realizace konferencí, které středisko pořádá pro lékaře i nelékařské pracovníky Krajské zdravotní, a.s. Jedná se o konference jak regionálního, tak i nadregionálního či celostátního, případně mezinárodního významu. Konference jsou zařazeny do kreditního systému Okresního
sdružení České lékařské komory a Profesní a odborové unie zdravotnických pracovníků. Cílem konferencí je zvyšování a prohlubování kvalifikace odborného
personálu. Konference poskytují zdravotníkům řadu odborných informací, které
obohatí jejich rozhledy, přinesou i společenská setkání a navázání nových kontaktů. Jedná se zároveň o prezentaci erudice Krajské zdravotní, a.s.
Mimo pořádání odborných konferencí se středisko zabývá také marketingem.
Primárně se zaměřuje na sjednocení designu a corporate identity v celé Krajské
zdravotní a centralizuje správu pronajímaných reklamních ploch, prostor a sjednocení ceny za jejich pronájem v rámci KZ, a.s.
Ve spolupráci se střediskem multimediální podpory připravuje efektivní a moderní formy reklamy a propagace Krajské zdravotní, a.s., založené na multimediální platformě.

MYLAN PHARMACEUTICALS, s.r.o.

PFIZER, s.r.o.

RICHTER GEDEON

SCHERING-PLOUGH, s.r.o.
TISK HORÁK, a.s.

VIPHARM SLOVAKIA s.r.o.

vzdělání.

Středisko multimediální podpory

zajištuje v rámci Vzdělávacího institutu nejrůznější multimediální služby
v několika oblastech:
Reprografická činnost
tisk letáků, posterů, pozvánek, cedulek, zdravotnické dokumentace a jiných
tištěných reprezentačních materiálů společnosti
Grafické práce
příprava a výroba odborných posterů a prezentací jako technologická podpora
lékařským i nelekařským profesím v KZ, příprava a výroba brožur, letáků, cedulí, pozvánek či programů odborných akcí pořádaných KZ, a.s.
Audiovizuální zázemí
záznamy operačních výkonů, vytváření edukačních a propagačních odborných pořadů KZ, a.s., záznamy konferencí a jiných
významných akcí KZ, a.s., příprava záznamů pro PPT prezentace, záznamy v HD, 3D HD i 4K kvalitě obrazu
Multimediální služby
servis sedmi výukových místností při akcích pořádaných ve
VIKZ včetně přímých interaktivních přenosů z operačních sálů,
příprava a kompletní technické zajištění konferencí a kongresů
pořádaných VIKZ mimo prostory KZ, a.s., včetně zajištění přímých
přenosů na internet.
Rozvoj a podpora vědeckotechnických novinek
s ohledem na jejich využití ve zdravotnictví
(3D HD videozáznamy nebo přímé přenosy ve Full HD nebo 4K technologii, aktivní spolupráce na mezinárodních telemedicínských koferencích, aktivní spolupráce na vývoji a realizaci 3D Full HD přímých
přenosů z Centra robotické chirurgie KZ, a.s. po internetových sítích
v celosvětovém měřítku)
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DĚKUJEME PARTNERŮM KONFERENCE ZA PODPORU

GENERÁLNÍ PARTNER

VYSTAVOVATELÉ

