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Myšlenka za]ožit samostatnou iékařskou společnost vznikIa
přecl VI. sjezdenl českoslor'er:ských přírodozpytců,lékařůa inženýrŮ, který se
konal v Praz'ev kvěfnu t928' Na záklac:
stanov, které vypracoval přípravný výbor pod
veclenítn proÍ-esora Pešiny, povolila zemsk_
správa polítická ustanovení spolku s názvem Československá
pecliatrická společrrost. Ustar ujícíschůzespolečnostisekonalavprosinci l928.
Dalšípracovníschůzesepořádalypravi<1e._
ně vŽdy každý tÍetípátek V měsíci. Tyto pracovní
schůze řešily aktuáIní vědecké i organizač;.
problémy a konaly se po celou dobu první repubtiky
i v průbjhu 2. světové válkv.

Ve funkci předsedy se postupně vystřídali: prof. Pešina, prof' Brdlík, dr. Vít, dr. Březík,
prof. Procházka, doc. Hečko, prof. Teischl, prof' Kubát, prof' Ringel, prof. Houštěk, doc. Janda
a prof.

Šolc.

Poválečná doba je obdobím velkého rozmachu pediatrie. Zatímco před 2. světovou válkou
byla pediatrie popelkou - v Praze působilo přibliŽně l0 pediatrů, na venkově téměÍ žádný _
jsou po roce 1945 budována novorozenecká oddělení pod vedením pediatrů, zřizována dětská
ambulatoria a dětská oddělení nemocnic, poradny pro matky a děti a mnoho dalšíchzaÍízení
(kojenecké ústavy, jesle atd.). Pedíatrická společnost se účastnívýchovy lékařůi středního
zdravotnického personálu. Počet členůvzrostl v roce 1948 na 250' dnes je to desetinásobek.
V posledních desetiletích docházík subspecializaci v rámci pediatrie, aprotojsouzakládány
pracovní skupiny těchto podoboru, např. nefrologická, gastroenterologická, revmatologická
atd. V současnosti působív rámci pediatrické společnosti 13 pracovních skupin. Pracovní
skupiny představují důleŽitou sloŽku ČpS a jejich úkolem je zlepšovat úroveň diagnostických
r terapeutických postupů včetně tvorby tzv. standardů (guidelines). Na schůze pracovních
skupin jsou běŽně zváni i zahraničníúčastnícia abstrakta z těchto jednání jsou publikována
i v Česko-Slovenské pediatrii.
Z iniciativy Česképediatrické společnosti vznikl tzv. Zdrayotní a očkovacíprůkaz, který

Jostávají všechny děti narozené v ČR. Tento průkaz obsahuje mimo záznamy o očkování
r preventivních prohlídkách také základní antropometrické údqe a rady pro rodiče.
Po roce 1990 se od pediatrické společnosti oddělila odbomá společnost praktických
Jětských lékařů, Společnost sociálního lékařství a SpoIečnost neonatologická. Toto rozdělení
:r'lo svého času potřebné, aby jednotlivé subspecializace mohly lépe hájit své zájmy. V po.ledních letech se snaŽíme navazovat kontakty s těmito společnostmi a vytvořit jakorrsi ,,za.třešující"organizaci, která by měla přispět ke koordinovanému postupu v oblasti péče
:' mladou generaci. Je třeba si uvědomit, Že děti nemají ve společnostl žáďný vliv a Že jejich
:"ldiče jsou mladí, a nemohou proto vytvářet Žádnou vlivnou ,,lobby". Úko]em pediatrů a jejich
:ediatrické společnosti je tedy být ,,průvodcem fyzického, duševního i sociálního vývoje
. potřeb jedince od početíaŽ do dospělosti", hájit zájmy všech dětí' být jejich advokátem'
\-Ýznamné aktivity

V listopadu 1946 se konal v Praze první celostátní sjezd pediatrické společnosti. Sjezdyjsou
J té doby pořádány pravidelně, zpočátku kaŽdý rok, později kaŽdý druhý rok, střídavě v Praze'

3rněaBratislavě.Poroce1990sesjezdykonajíivjinýchměstech-vr.l996vPlzni,vr.
-]00 v Hradci Králové. Sjezdů se pravidelně účastníi zahraničníhosté, obvykle významní

dborníci' V době, kdy pro většinu členůspolečnosti nebylo moŽné vyjet do západníchzemí,
:i ly sjezdy se zahraničníúčastíjednou z mála příleŽitostí, jak navázat a udrŽet kontakt se
''.

ětovou pediatrií'

Koncem 60. let se začaly konat v západních zemích pracovní konference pediatrických
.;bspecializací. Tyto akce představovaly špičkusoučasných vědomostí v oboru. Jenjednou
.: podařilo zorgantzovattakovou evropskou konÍ'erenci také u nás, byla to konference dětské
-:frologie ve Vysokých Tatrách' Evropské konference rněla nahradit tzv' odborná sympozia
.tialistických zemí, která se pořádala 2krát, v Bratislavě a v Praze' DůleŽitým partnerem
_:ské pediatrické společnosti byla v té době pediatrická společnost bývalé Německé demo-:atické reprrbliky. Jižv 1O. letech se začalapoÍádat ČSSR-NDR pediatrická sympozia. První
-'. lo v NDR v Greizu. Tyto akce se později konaly i u nás. Po vzniku Českérepubliky tyto
.;hůzky pokračovaly z německé iniciativy jako trilaterální (Německo, Česká republika, Slo-

vensko). První takové zasedání zorganizoval prof. Šolcna Špičákuna Šumavě, dalšíby1o
v Německu a připravuje se sympozium na Siovensku'

Časopis

od roku 1946 vydává Československá pediatrická společnost vlastní časopis, nejdřír'e

názvem Pediatrické listy, později Českos1ovenská pediatrie' Pediatrické listy vycházely 6krát
ročně, Česko-slovenská pecliatri e v y chiazí 1 2krát ročně.
s

Zahraničníspolupráce

V 80. letech

se stal prof.

Houštěk spoluzakladatelem

a

členem výboru UNEPSA (Union ol

the National European Paediatric Societies). Česká pediatrická společnost je členem této

UNEPSA Newsletters, která mají mít svoll redakci
i v organizaci PEE (Association of the Paediatric
zastouperrí
měla
své
v Praze. Společnost
jeden
jejíŽ
se konal u nás. Naši sociální pediatři v čele s prof.
kongres
Education in Europe),
Child Neglect and Abuse, který se trrké konal
kongresu
podíleli
i
na
organizaci
Dunovským se
organizerce dodnes. Připravuje se vydání

v Praze.
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