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Pár slov úvodem 

 

Alena Šebková, předsedkyně OSPDL ČLS JEP 
 
Milé kolegyně, milí kolegové, 
 
vítám vás u prvního vydání newsletteru OSPDL ČLS JEP. V nelehkých dobách, které náš 
obor v důsledku nekvalifikovaných politických rozhodnutí čekají (a my budeme dělat 
všechno pro to, aby – dokud zbývá ještě alespoň kousek naděje – nakonec přece jen 
zvítězil zdravý rozum a racionální odborný názor), jsme se rozhodli propojit komunitu 
praktických dětských lékařů pro děti a dorost novým, pravidelným informačním médiem. 
Abychom se navzájem lépe poznali, věděli, co a jak dělají naši kolegové odjinud, mohli 
si vzájemně vyměňovat názory a tříbit své postoje k odborným i ryze praktickým 
výzvám, které doba přináší. 
 
Zbrusu nový newsletter byste měli ve svých e-mailových schránkách nacházet pravidelně 
minimálně čtyřikrát do roka a bude vás informovat o: 
* aktivitách naší odborné společnosti a jejího výboru,   
* činnosti našich pracovních skupin a regionů,   
* aktivitách zástupců naší odborné společnosti ve vládních, resortních a meziresortních 
komisích,   
* vzdělávacích akcích pořádaných pod záštitou naší odborné společnosti,   
* projektech mezioborové spolupráce,   
* všech dalších aktuálních záležitostech týkajících se odbornosti praktického dětského 
lékaře i provozu praxí.   
  
Naše vize jde však ještě o kousek dále – budeme usilovat o to, aby se náš newsletter stal 
v co nejbližší budoucnosti i nástrojem užší komunikace praktických dětských lékařů 
s klinickými pediatry,  všeobecnými praktickými lékaři, ambulantními specialisty, 
zdravotními sestrami a zástupci dalších nelékařských profesí, s nimiž ve svých praxích 
spolupracujeme, s lékárníky, plátci zdravotní péče,  státními orgány – a v neposlední 
řadě s těmi, pro které náš obor vůbec existuje, tedy s rodiči našich dětských pacientů.   
 
Odbornou garanci a dohled nad koncepcí a obsahem newsletteru poskytuje výbor OSPDL 
ČLS JEP zastoupený mnou osobně jako jeho předsedkyní. Redakci vede kolega Zdeněk 
Zíma, nově zvolený místopředseda výboru. Výrobou, distribucí a zajištěním vydávání 
newsletteru je pověřena s námi spolupracující agentura Ahou PR. S přípravou obsahu a 
tvorbou textů nám budou pomáhat dva zdravotničtí novináři Jana Tlapáková a Jan 
Kulhavý – řada z vás je určitě zná, minimálně proto, že se účastní našich kongresů 
primární péče už od prvního ročníku, Jan Kulhavý je pravidelným moderátorem a 
mnohdy organizátorem kulatých stolů na této akci a oba redaktoři zpracovávají a referují 
výstupy z kongresu. 
Těmi nejdůležitějšími tvůrci obsahu byste ovšem, milé kolegyně a kolegové, měli být vy 
sami. Budeme se těšit na vaše zkušenosti z praxe, postřehy, zprávy z akcí v regionech, 
dotazy, náměty... Své příspěvky prosím posílejte na e-mailovou adresu redakce@ahou.cz.  

http://ahou.cz/wp-content/uploads/2017/04/2_newsletter_012017.pdf
http://ahou.cz/wp-content/uploads/2017/04/2_newsletter_012017.pdf
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Přeji vám příjemné počtení našeho prvního newsletteru a spoustu inspirace pro vaše 
vlastní příspěvky do newsletterů příštích! 
 


