Ceská společnost parenterální a enterálnívýživy a intenzivní
metabolické péčeČrs JEP (org. č. 58)
czech society of Parenteral and Enteral Nutrition and
Intensive Metabolic Care CzMA
Vzhledem k nezbytnosti organizovat lékaře, kteří se zabývaliproblematikou
metabolismu
r umělé výživy, zejména u nemocných v těžkém stavu,
se několik nadšenců rozhodlo organizovat kaŽdoročnísetkání. V roce 1980 tito IékaÍizaložilL
při Česképatofyziologicke spáleo:osti komisi, která se zabývalametabolismem a uměIou
vyŽlvou. Čle;y této komise

byli prof.
\IUDr' M. Anděl' CSc., MUDr. V. Brodan, CSc., MUDr. P.
Fábú, DrSc.' prof. MUDr.
Janoušek, DrSc., doc' MUDr. L. Sobotka, CSc., MUDr.
K' Vondra, CSc., prof. MUDr'
Z' Zadák. CSc. Uveclení lékaři uspořádali j1ž 20. ]edna 1981 v
Lékařském domě v Praze

1 ' vědecký den s názvem
Patofyziologické a klinické aspekty intenzivní metabolické péče.
Základní referáty na něm přednesli prof. Anděl, dr. Brodan,
prof. Brodanová, prof. Fábry, prof.
Kazda' dr' Kruf, prim. dr. Nejedlý, prof. Pidrman, prof.
Shiick, doc. Sobotka, prof. Válek aprof.
Zadák' Akce měla velký ohlas a vzhledem k tomu, Že
se k uveclené problematice hlásilo stále
''íce lékařů,bylo rozhodnuto o uspořádání dalšíakce v roce 1982
v Hradci Králové' Počet
zájemců o uvedenou problematiku narůstal, proto v roce
l983 vznikla Sekce pro parenterální
'i enterální výŽivu při Chirurgické společnosti ČsLS JEP. Následovalo jiŽ
pravidelné pořádání
.ongresů v Hradci Králové, kterých se zača]i účastniti zahraniční
odborníci.
V roce l985 pakbylazaložena Společnost parenterální a
enterální výŽivy. Prvním předsedou

lvl zvolen

prof .Zadák a členy výboru byli: prof. Anděl, cloc.
Bonaventura, doc. Kábrt, c1oc.

\Iašek, doc' Palička, doc. Sobotka'

\'ýznamné aktivity
od svého za7oŽení pořádala společnost pravidelné kongresy v Hradci
Králové, které měly
.tále vysokou návštěvnost. Současně byly pořádány jednoáenní
pracovní

dny věnované

(karnitin, stopové prvky

apod.). Po návštěvě mnichovského kongresu
;i*]i:::":]:::j::'
t\ 1Lrp\N- 'fltltJCllo5[1 p&renteráIníaenterálnívýŽivy
(ESPEN)

vroce 1985 navázalprof .žadák
i'''':::'irt1 i s touto mezinárodní společností.
Na tomto základě pak bylo moŽno poslat
8 našich
iekaru na kurz v intenzivní nretábofické péči,
pořádaný ESPEiem v roce l987 v Budapešti.
JiŽ r' roce l988 se někteří naši lékďi aktivno
zúčastnilikongresu ESPEN v Lipsku. Prof.
Zadák
a doc' Sobotka dokonce předsedali
na tomto kongresu sJcim. vettJno úspěchu
zde dosáhl
který obdrŽel cenu za práci týkajícíse
vztahu
emulzí a jaterního
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ČspEvtit'tp se rovněŽ-význirmně věnuje edukační
činnosti. KaŽdý kongres má svoji
kurzy klinické výŽivy v Pr aze a vBrně. ČSPEVIMP převzala záštitu
u i.a.l dietních sester a v roce 1998 zaloŽi1a
sekci
dietologie při T::'-dŤ]Tni.
ČSPEVIMP. Dfty lntenzivní práci společnosti
5]ini:ké
se
edukační část' členovéspoJečnosti organizuJí

klinická výživa aintenzjvní metabolická páče
nedílnou

zor ganizov áno

o

rozvo.j

1

5 sjezdů (I2 nezinárodních).

soue asů teoty

V našízemi stala
nemocnych. Dosud bylo

ČspBvivp se nejvíce zaslouzi'i:

prof. Anděl, dr. Fábry, dr' Filip, prof.
Hájek,
prof. Kazda, doc' Kábrt, dr. KruÍ, cloc.
Mašek, prim' Nejedlý, prof. Pidrman, proi.
Procházka.
doc' Sobotka, doc. Suchý' doc. Teplan,
doc. Vavroš, dr. Vondra, dr. Votoček, proÍ.
Zadák.
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CSPEV se stala členem ESPENu.
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Prof' Zadák pracovaljako ESPEN council
member do roku l994,kdytuto Íunkci převzal
ý
1993 bylo rozhoilnuto o pravidelnéll pořádání
základních kurzů v kli'o'"

cloc' Sobotka'
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v Amsterodamu' Prof. Anděl se stál členem
rady pro výživupn ,oinl.t"..tu'";"j1;;;;ř''

I

;':::.xiTil"'T,1:ili".l
,*iiil;-'lÍiT''fr1;1;;1ml**ť*i*f
Ý lqv! ťťť''.n'ffi
\q']UPlJu l\utÍlll(,|l llltšlllatl('l|ul.
. Člensrví
v ESPEN rkolekrivnít

l

Ocenění

$1'h,*HďJ[i::.ttr#[*i
.

ir;""-",""

ilffi

[ft[ť,lffi '#'lÍ*r if n[

;J-;;ffi:ff;'*#;ffi

doc. MUDr. J. Vavroš, CSc', prof' MUDr.
Vladimír Pidrman,
Zadák, CSc., prof. MUDr. Táborská' DtSc.

o.s".
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Cestná členstvízahratilčníchodborníků:prof. Allan Shenkin - Velká Británie, prof. Eric
Vinnars - Švédsko'prof. Bruno Sczygiel - Polsko, prof. Peter Varga - Maďarsko' prof. Peter
Soeters - Holandsko' prof. Peter Furst - Německo, prof. Ivo de Leuve - Belgie, doc. Marek
Pertkiewicz - Polsko, prof. Simon P. Allison - Velká Británie.

Prof. MUDr. Zdeněk Zadák, CSc.
Fakultní nemocnice Hradec Králové
Vědeclcy sekrettíř: Doc. MUDr. Luboš Sobotka' CSc.
Fakultní nemocnice Hradec Králové
P ř e d s e da :

Podklady zpÍacoyal doc. MUDr. Luboš Sobotka' CSc.
Neaktualizováno.

