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�  obsahuje probiotickou kvasinku Saccharomyces boulardii, probiotické bakterie Lactoba-
cillus acidophilus a Lactobacillus rhamnosus a prebiotika (fruktooligosacharidy, inulin)

�  Saccharomyces boulardii je vysoce efektivní a velmi dobře tolerovaná při užívání v případě 
akutních průjmů, průjmů zejména bakteriálního původu a tzv. cestovatelských průjmů 
(McFarland LV: Systematic review and meta-analysis of Saccharomyces boulardii in adult 
patients. World J Gastroenterol 2010; 16(18): 2202-2222)

�  probiotické kmeny Lb. acidophilus a Lb. rhamnosus pozitivně působí na složení střevní 
mikrofl óry, zabraňují trávicím potížím, obnovují a regenerují střevní mikrofl óru při a po 
užívání antibiotik (Collins MD, Gibson GR: Probiotics, prebiotics, and symbiotics: approach-
es for modulating the microbial ekology of the gut. Am J Clin Nutr. 1999, 69:1052S-1057S. 
Reid G et al.: New Scientifi c Paradigms  for Probiotics and Prebiotics. J Clin Gastroenterol. 
2003, 37(2):105-118)

�  10 miliard CFU* v denní dávce

�  vhodný pro dospělé a děti již od ukončeného 6. měsíce 

� posouzeno Českou pediatrickou společností

* CFU - počet živých probiotických mikroorganismů (colony-forming units)



Vážené kolegyně a vážení kolegové,
dovolte nám, abychom Vás co nejsrdečněji pozvali na VI. liberecký pediatrický 
den. Těšíme se na společné setkání a doufáme, že Vás prezentované příběhy 
našich dětských pacientů zaujmou a budou přínosem pro praxi.
MUDr. Martin Kuchař – primář Dětského oddělení, Krajská nemocnice Liberec, a. s.
MUDr. Petr Rota – primář Pediatrického oddělení, Nemocnice Jablonec nad Nisou, p. o.
MUDr. Josef Gut – primář Dětského a novorozeneckého oddělení, Nemocnice Česká Lípa, a. s.
Mgr. Petra Plašková – vrchní sestra Dětského oddělení, Krajská nemocnice Liberec, a. s.

 TERMÍN KONÁNÍ
dne 31. května 2014 (sobota) od 09.00 hodin 
registrace lékaři 08.00–15.45 hodin, registrace sestry 08.00–15.00 hodin

 MÍSTO KONÁNÍ
Centrum Babylon a. s., Nitranská 1, Liberec
Sympozium lékařů – Kongresový sál – z ulice Košická přes halu recepce hotelu
Sympozium sester – Konferenční sál –  z ulice Nitranská, sále je umístěn u vstupu 

do centra po pravé straně

 POŘÁDÁ
Česká pediatrická společnost ČLS JEP

 ODBORNÉ ZAJIŠTĚNÍ
SYMPOZIUM LÉKAŘŮ SYMPOZIUM SESTER
prim. MUDr. Martin Kuchař Mgr. Petra Plašková 
Dětské oddělení, Krajská nemocnice Liberec, a. s. Dětské oddělení, Krajská nemocnice Liberec, a. s.

  SEKRETARIÁT SYMPOZIA, 
ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ A INFORMACE

BOS org s. r. o., Kekulova 38, 400 01 Ústí nad Labem
tel.: 475 531 098, 475 207 082, fax: 475 205 169
e-mail: sekretariat@bos-congress.cz
AKTUÁLNÍ INFORMACE, PROGRAM, PŘIHLÁŠKY ON-LINE 
NA INTERNETOVÝCH STRÁNKÁCH www.bos-congress.cz/pdlib2014

 KREDITNÍ BODY
LÉKAŘI – vzdělávací akce má charakter postgraduálního vzdělávání 
a je garantována ČLS JEP ve spolupráci s ČLK (ohodnocena kredity) 
jako akce kontinuálního vzdělávání dle Stavovského předpisu ČLK č. 16. 
Lékařům bude předáno potvrzení s přiznáním 6 kreditních bodů.
SESTRY – dle vyhlášky 4/2010 Sb. a na základě souhlasu České asociace 
sester bude sestrám předáno potvrzení s přiznáním 4 kreditních bodů.



ODBORNÝ PROGRAM SYMPOZIUM LÉKAŘŮ
Místo konání Kongresový sál v Hotelu Babylon
08.00–15.45 hodin Registrace, prohlídka výstavy firem
09.00–10.55 hodin Odborný program

Předsedající: Kuchař M., Gut J., Sochorová M.

Vyšetření hypertenze v pediatrii 20 min.
Kolský A.1, Kolská M.2 – 1Klinika dětí a dorostu FNKV a 3. LF UK v Praze, 2PLDD, Praha 4

Uzdravená ptosa víčka a přetrvávající obtíže 20 min.
Kuchař M. – Dětské oddělení, Krajská nemocnice Liberec, a. s.

Familiární hematurie. Kdy je benigní? 20 min.
Gut J.1, Plevová P.2 –  1Dětské a novorozenecké oddělení, Nemocnice s poliklinikou Česká lípa, a. s., 

2Oddělení lékařské genetiky, FN Ostrava

Patří bolesti břicha k této diagnóze? 20 min.
Sochorová M., Šochman P. – Pediatrické oddělení, Nemocnice Jablonec nad Nisou, p. o.

Novinky v očkování HPV 20 min.

Olivova dětská léčebna – Co je nového? 5 min.
Šulc J. – Olivova dětská léčebna, o. p. s., Říčany

10.45–10.55 hodin Diskuze
10.55–11.15 hodin Přestávka
11.15–13.45 hodin Odborný program

Klimatické podmínky v Priessnitzových léčebných lázních a. s. Jeseník 
a jejich vliv na léčbu onemocnění dýchacích cest 10 min.
Novotný J. – Priessnitzovy léčebné lázně, a. s.

Péče o nedonošené novorozence v rizikové poradně 20 min.
Mormanová Z. – Dětské oddělení, Krajská nemocnice Liberec, a. s.

Idiopatická infantilní hyperkalcemie 20 min.
Krupičková H. – Pediatrické oddělení, Nemocnice Jablonec nad Nisou, p. o.

Trombofilní stavy u dětí 40 min.
Hadačová I. – Oddělení klinické hematologie, FN Motol, Praha

Neprospívající holčička 20 min.
Embacherová I. – Dětské oddělení, Krajská nemocnice Liberec, a. s.

Interpretace serologií a aktuální situace v infekčních 
onemocněních dětského věku 30 min.
Hobstová J. – Infekční klinika, FN Motol, Praha

13.35–13.45 hodin Diskuze
13.45–14.15 hodin Polední přestávka
14.15–15.45 hodin Odborný program



Celiakie souhrn diagnostiky, kazuistika 20 min.
Votočková B. – Dětské oddělení, Krajská nemocnice Liberec, a. s.

Málo frekventní NPB v dětské populaci 20 min.
Červenková L. – Dětské a novorozenecké oddělení, Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a. s.

Ostomyelitis, kazuistika 20 min.
Cábová M. – Pediatrické oddělení, Nemocnice Jablonec nad Nisou, p. o.

Kasuistika – růstové grafy v diagnostice vzácné 
autoimunity v ordinaci PLDD 20 min.
Mattouchová M. –  Alergopraktik, s. r. o., Oddělení alergologie a klinická imunologie, 

PLDD Jablonec nad Nisou, Příšovice

15.35–15.45 hodin Diskuze
Diskuze proběhnou po každé přednášce a na konci bloku.
15.45 hodin Závěr programu

ODBORNÝ PROGRAM SYMPOZIUM SESTER

Místo konání Konferenční sál v Centru Babylon
08.00–15.00 hodin Registrace, prohlídka výstavy firem
09.00–10.30 hodin Odborný program

ECMO u dětí 15 min.
Bašková M. – Klinika dětského a dorostového lékařství, VFN a 1. LF UK v Praze

Hypertenze v dětském věku 15 min.
Růžičková P. – Klinika dětského a dorostového lékařství, VFN a 1. LF UK v Praze

Zkušenosti s dg. PEQ 15 min.
Nováková J. – Dětská ortopedie, FN Hradec Králové

Psychologická problematika dítěte hospitalizovaného na chirurgii 15 min.
Knapová J., Hubková H. – Chirurgické oddělení, Krajská nemocnice Liberec, a. s.

Specifika ošetřovatelské péče v dětské chirurgii 15 min.
Jiránková A., Škopová J. – Chirurgické oddělení, Krajská nemocnice Liberec, a. s.

Očkování v ordinaci dětského lékaře 15 min.
Bíbová J. – PLDD, Praha 4

10.30–11.00 hodin Přestávka
11.00–12.45 hodin Odborný program

Proč mají děti děti? 15 min.
Paukertová Z. – Gynekologicko – porodnické oddělení, Krajská nemocnice Liberec, a. s.

Novorozenecký screening 15 min.
Kopecká J. Svobodová M. – Novorozenecké oddělení, Krajská nemocnice Liberec, a. s.



Úskalí edukace matky v novorozeneckém období 15 min.
Lorenz A. – Gynekologicko-porodnické oddělení, Krajská nemocnice Liberec, a. s.

Vyšetření dětí na oddělení nukleární medicíny 15 min.
Šťastná L. – Oddělení nukleární medicíny, Krajská nemocnice Liberec, a. s.

Je svrab známkou nedostatečné hygieny? 15 min.
Líbalová M. – Kožní oddělení, Krajská nemocnice Liberec, a. s.

Plísňová onemocnění v dětském věku 15 min.
Opalecká R. – Kožní oddělení, Krajská nemocnice Liberec, a. s.

Když hormonální porucha nejde prokázat jednoduchým vyšetřením 15 min.
Müllerová J., Vogtová S. – Dětské oddělení, Krajská nemocnice Liberec, a. s.

12.45–13.30 hodin Polední přestávka
13.30–15.00 hodin Odborný program

Metodika endokrinologických testů 15 min.
Vyhnánková M. –  Oddělení diabetologie a endokrinologie, 

Pediatrická klinika FN Motol a 2. LF UK v Praze

Diabetes u cystické fibrozy 15 min.
Koukalová R. –  Oddělení diabetologie a endokrinologie, 

Pediatrická klinika FN Motol a 2. LF UK v Praze

Flexibilní nebo fixní režim? Pohled pacienta 15 min.
Picková K. – 2.LF UK v Praze

Můj střet s lepkem 15 min.
Krajíčková K. – Ambulance PLDD, Liberec

Děti s PAS v projektu integrací k inkluzi na táboře 
pro hendikepované děti z pohledu dětské sestry 15 min.
Žumárová P. – Neurologická klinika, FN Hradec Králové

V nemocnici s úsměvem, aneb aby smutno nebylo 15 min.
Jelínková J. – Dětské a novorozenecké oddělení, Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a. s.

15.00 hodin Závěr programu
Diskuze proběhnou po každé přednášce a na konci bloku.

HLAVNÍ PARTNER



ORGANIZAČNÍ INFORMACE

 PŘIHLÁŠKY K ÚČASTI, INFORMACE A KORESPONDENCE
Přihlášku k účasti zašlete co nejdříve na adresu (fax, e-mail) organizátora:
BOS. org s. r. o. tel.: 475 531 098
Kekulova 38 fax: 475 205 169
400 01 Ústí nad Labem e-mail: prihlaska@bos-congress.cz
Firma BOS. org s. r. o. je zapsána u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 9733. 

Přihlášky on-line, informace a program na internetových stránkách: 
www.bos-congress.cz/pdlib2014

Zpětně Vám potvrdíme přijetí přihlášky zaslané e-mailem a registraci on-line 
na internetových stránkách.
Ostatní nepotvrzujeme. Informovat Vás budeme pouze v případě, nebudeme-li 
moci Vašemu požadavku vyhovět.

 ÚČASTNICKÝ POPLATEK
 Úhrada do 26. 5. 2014 Úhrada od 27. 5. 2014
Lékař 400 Kč 500 Kč
Sestra 300 Kč 400 Kč
Přednášející bez poplatku bez poplatku
V ceně registračního poplatku je: vstup na sympozium a doprovodnou výstavu, 
materiály sympozia, občerstvení o přestávkách a oběd.

 ÚHRADA POPLATKŮ
Úhradu proveďte ve prospěch účtu: UniCredit Bank Czech Republic, a. s.
číslo účtu: 1002040764/2700
konstantní symbol: 0308 IČ: 64049876
variabilní symbol: 201410 DIČ:CZ64049876
Do zprávy pro příjemce uveďte prosím Vaše jméno a příjmení.

Poplatky jsou uvedeny včetně DPH 21 %, daňový doklad Vám bude předán 
v den konání sympozia. Dokladem o zaplacení se prokažte u registrace.

 STRAVOVÁNÍ
O přestávce odborného programu a během oběda bude podáváno občerstvení.



Organizujeme
pro Vás

» konference

» kongresy

» sympozia

» semináře
BOS. org s. r. o.
Kekulova 38, 400 01 Ústí nad Labem
telefon: + 420 475 531 098, fax: + 420 475 205 169
e-mail: info@bos-congress.cz

Kancelář Praha:
U Michelského mlýna 1535/8a, 140 00 Praha 4
telefon: + 420 257 211 354, fax: + 420 257 211 370
e-mail: praha@bos-congress.cz

Kancelář Ostrava:
FN Ostrava - Dům sester, 17. listopadu 1790/5
708 52 Ostrava-Poruba 
telefon: + 420 595 136 808, fax: + 420 475 205 169
e-mail: ostrava@bos-congress.cz

www.bos-congress.cz
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PIKOVIT SIRUPY  
PRO DĚTI JIŽ OD 3 leT

Pikovit® Imuno
Multivitaminový sirup s obsahem 10 vitaminů 
a oligofruktosy, vyznačuje se ananasovou příchutí.

Pikovit® IQ
Multivitaminový sirup s obsahem omega-3 mastných 
kyselin a 10 vitaminů, s broskvovou příchutí.

Pikovit® sirup
Multivitaminový sirup s obsahem 9 vitaminů 
a pomerančovo-grapefruitovou příchutí. 

Doplňky stravy

Vaše řešení odkašlání 

název přípravku: Herbion na vlhký kašel 7 mg/ml, sirup. Složení: 1 ml sirupu obsahuje 7 mg Hederae helicis folii extractum siccum (Hedera helix L., folium) (5-7,5:1) extrahováno 
etanolem 30 % (m/m). Indikace: Přípravek Herbion na  vlhký kašel je rostlinný léčivý přípravek užívaný jako expektorans u  vlhkého kašle. dávkování a  způsob podání: Dospělí 
a dospívající starší 12 let: 5 až 7,5 ml sirupu 2x denně (odpovídá 70 až 105 mg suchého extraktu z listu břečťanu denně). Děti ve věku 6 až 12 let: 5 ml sirupu 2x denně (odpovídá 70 mg 
suchého extraktu z  listu břečťanu denně). Děti ve věku 2 až 5 let: 2,5 ml sirupu 2x denně (odpovídá 35 mg suchého extraktu z  listu břečťanu denně). Sirup se užívá ráno a v časné 
odpoledne. Doporučuje se pití většího množství vody nebo jiné teplé bezkofeinové tekutiny. Lék může být užíván bez ohledu na příjem potravy. Jestliže symptomy při užívání léčivého 
přípravku přetrvávají déle než jeden týden, konzultujte to s lékařem nebo lékárníkem. kontraindikace: Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na jinou rostlinu z čeledi Araliaceae 
(aralkovité) nebo na kteroukoli pomocnou látku. Děti ve věku do 2 let z důvodu rizika zhoršení respiračních symptomů. Zvláštní upozornění: Perzistující nebo rekurentní kašel u dětí 
ve věku 2 až 4 roky vyžaduje před léčbou lékařskou diagnózu. Pokud se objeví dyspnoe, horečka nebo purulentní sputum, je třeba konzultovat lékaře nebo lékárníka. Současné 
podávání antitusik jako je kodein nebo dextrometorfan se bez rady lékaře nedoporučuje. U pacientů s gastritidou nebo žaludečním vředem se doporučuje opatrnost. Přípravek 
Herbion na vlhký kašel obsahuje sorbitol (E420). Pacienti se vzácnými vrozenými problémy s intolerancí fruktosy nesmí tento přípravek užívat. Tento léčivý přípravek obsahuje malé 
množství etanolu (alkoholu), méně než 100 mg v jedné dávce. Interakce: Nebylo hlášeno, že by přípravek Herbion na vlhký kašel ovlivňoval účinek jiných léků. Těhotenství a laktace: 
Vzhledem k nedostatku dostatečných údajů se použití během těhotenství a kojení nedoporučuje. Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje: U přípravku Herbion na vlhký 
kašel nebylo hlášeno ovlivnění schopnosti řídit a obsluhovat stroje. nežádoucí účinky: Často (≥1/100 až <1/10) hlášená nepříznivá reakce je: nauzea zvracení, průjem. Dále se mohou 
vyskytnout tyto méně časté (≥1/1 000 až <1/100) nežádoucí účinky: alergické reakce (kopřivka, kožní vyrážka, kuperóza, dyspnoe). Jestliže se vyskytnou závažné nežádoucí účinky, je 
třeba léčbu přerušit. Balení: 150 ml. doba použitelnosti: 2 roky. Sirup musí být spotřebován do 3 měsíců po otevření láhve. Uchovávání: Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné 
zvláštní podmínky uchovávání.
Datum poslední revize textu SPC: 29. 2. 2012. Držitel rozhodnutí o  registraci: Krka, d.d., Novo mesto, Slovinsko. Registrační číslo 94/160/12-C. Léčivý přípravek je vydáván bez 
lékařského předpisu. Léčivý přípravek není hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění.

Základní informace pro doporučení nebo předpis léčivého přípravku: (připraveno podle schváleného Souhrnu údajů o přípravku)

dříve než přípravek doporučíte nebo předepíšete, seznamte se, prosím, s úplným zněním Souhrnu údajů o přípravku (SPC).
Nepřetržitá veřejná informační služba: tel. /zázn./fax: +420 221 115 150, e-mail: info@krka.cz

Balení 
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VolnĚ PRodeJnÉ lÉČIVÉ PříPRaVkY a doPlŇkY 
STRaVY PRo dĚTI od SPoleČnoSTI kRka

Krka ČR, s. r. o., Sokolovská 79/192, 186 00  Praha 8 – Karlín  
Tel.: +420 221 115 115, Fax: +420 221 115 116
www.krka.cz; info.cz@krka.biz

www.krka.cz
Tento materiál je určen pouze osobám oprávněným předepisovat nebo vydávat v něm zmíněné léčivé 
přípravky. Jeho zpřístupněním jiným osobám může dojít k porušení zákona, které je sankcionováno.
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