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Vzhledem k nezbytnosti organizovat lékaře, kteří se zabývali problematikou metabolismu
a umělé výŽivy, zejména u nemocných v těŽkém stavu, se několik nadšenců rozhodlo organi-
zovat každoroční setkání. V roce 1980 tito lékaÍi založIli při České patofyziologické společ_
nosti komisi, která se zabývala metabolismem a uměIou výŽivou. Členy této komise byli: prof.
MUDr' M. Anděl' CSc', MUDr' V. Brodan, CSc., MUDr. P. Fábry, DrSc., prof' MUDr.
Janoušek' DrSc., doc' MUDr. L' Sobotka, CSc., MUDr. K. Vondra, CSc.' prof' MUDr.
Z. Zadák' CSc. Uvedení lékaři uspořádali již 20' ledna 1981 v Lékařském domě v Praze
1. vědecký den s názvem Patofyziologické a klinické aspekty intenzivní metabolické péče.

Základníreferáty 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 mě1a velký ohlas a vzhledem k tomu, Že se k uvedené problematice hlásilo stále
více lékařů, bylo rozhodnuto o uspořádání další akce v roce 1982 v Hradci Králové' Počet
zájemců o uvedenou problematiku narůstal' proto V roce 1983 vznikla Sekce pro parenterální
a enterální výŽivu při Chirurgické společnosti ČsLS JEP. Následovalo jiŽ pravidelné pořádání
kongresů v Hradci Králové, kterých se začali účastnit i zahraniční odborníci.

V roce 1985 pak byla zaloŽena Společnost parenterální a enteráLnívýŽivy. Prvním předsedou

byl zvolen prof'Zadák a členy výboru byli: prof' Anděl, doc. Bonaventura, doc. Kábrt, doc.
Mašek, doc. Palička, doc' Sobotka.

Yýznamné aktivity
od svého zaloŽení pořádala společnost pravidelné kongresy v Hradci Králové, které měly

stále vysokou návštěvnost. Současně byly pořádány jednodenní pracovní dny věnované



Speciální problematice (karnitin, stopové prvky apod.). Po návštěvě mnichovského kongre.u
Evropské společnosti parenterální a enterální výŽivy (ESPEN) v roce 1985 navázal prof. Zadá|'

kontakty i S touto mezinárodní společností. Na tomto základě pak bylo moŽno poslirt [l naŠíct-.

lékařů na kurz v intenzivní metabolické péČi, pořádaný ESPENem v roce l987 v Budapešti

JiŽ v roce 1988 se někteří naši iékaři aktivně zúčastrrili kongresu ESPEN v Lipsku. Prof. Zadiii
a doc. Sobotka dokonce předsedali na toÍnto kongresu sekcím. Velkého úspěchu zde dosáh.

clr. Karel Filip, který obdrŽel cenu Za práci týkající se vztahu tukových emulzí a jaterníht

metabolismu.
Čsppvttt'tp se rovněŽ významně věnuje edukační činnosti. KaŽdý kongres má s\oj]

eclukační část, členové společnosti organizují kurzy klinick é výŽivy v Praze a v Brně. Čspr
VIMP př_evzala záŠtitrr nad vzdělávánítrr ir prací dietních Sester a v roce l998 zaloŽila sekc-

Klinické clietologie při ČSPEVIMP. Díky intenzivní prírci společnosti se v naší zemi sta]:

kJinická výŽiva a intenzivní metabolická péče nedílnou součástí léčby nemocných' Dosud br 1'

zorganizováno 15 sjezdů (l2 mezinárodních).
o rozvoj Čsppvnap se nejvíce zaslouŽili: prof. Anděl, dr' Fíbry, dr' Filip, prof. Hájek.

prof. Kazda, doc. Kábrt, dr. Kruf, doc. Mašek, prín' Nejedlý, prof. Pidrman, prof. Procházk..

doc. Sobotka, doc. Suchý, doc' Teplan, doc. Vavroš, dr. Vondra, dr' Votoček, prof. Zadák.

Časopisy
Čseevnar.je spoluvydavatelem časopisu Klinickír biochemie a rnetlůolismus a časopis_

Diabetologie, endokrinologie a výŽir,a.

Zahraniční spolupráce
V roce l988 byl prof. Zadák zvolen členem výboru ESPEN a v této funkci pracoval clo rok_

i995. od listopadu l989 se pak akcí ESPENLr zťrčastnilo velké mnoŽství českých lékar
a Čsppv se stala č]enern ESPENu.

Prof. Zaclák pracovaljako ESPEN council member do roku 1994, kdy tuto funkci přer z;
doc. Sobotka. V roce l993 bylo rozlrodnuto o pravidelném pořádání základních kurzů v kli_

nické výŽivě pro Státy bývalého výchoclního bloku. Tyto kurzy jsou pořádíny dostrd a pro:

Zadák a doc. Sobotkajsou členy fakulty těchto ESPEN kurzů. Prof. Zadákje současně i členel-

fakulty pokračovacího kurzu ESPEN v Maastrichtu a doc. Sobotka byl v letech l994-l99:
učitelem v kurzu Klinickí výŽiva, pořádaném Evropskou školou gastroenterologie a chirurgi:
v Amsterodamrr. Prof. Anděl se stal členem rady pro výŽivu při ninisterstvu zdravotnictr'í'

Prof . Zadák se sta] členem redakční racly časopisu Clinical Nutrition a časopisu Nutritio:'

lnfernational, doc. Palička zastupoval společnost v radě časopisu Nutritiorr International.
. Členství v ESPEN ftolektivní')

Ocenění
. Prof. Zadák - čestný člen Čsppvnnp, Slovenské společnosti parenterální a enteráii:.

výživy, vyznamenání Ministerstva zdravotnictví Polské republiky za rozvo1 umělé výŽit t

v Polsku. Za zásluhy o klinickou výŽivu v České republice byla proť. Zadákovi uděIen.

čestná mec1aile ČLs :pp.
. Doc. Sobotka _ čestný olen ČSppvIMP, Lotyšské společnosti parenterální a enterálr:.

výŽivy.
. Čestná členství ve SPEVIMP: MUDr. Miroslav Krul, prirn. MUDr. Bedřich Nejedlý, CSc .

doc. MUDr' J. Virvroš, CSc., prof. MUDr. Vladimír Pidrman, DrSc', prof. MUDr. Zdeněk

Zttdák" CSc., prof' MUDr. Táborská, DrSc.



' Česmá členství zahraničních odborníků: 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
Per1kiewicz - Polsko' prof. Simon P. Allison - Velká Británie.

Předseda: Prof. MUDr. ZdetěkZadák. CSc.
Fakultní nemocnice Hradec Králové
Vědeclcý sekreteÍř: Doc' MUDr' Luboš Sobotka, CSc'
Fakultní nemocnice Hradec Králové

Podklady zpracoval doc. MUDr. Luboš Sobotka, CSc.
Neaktualizováno.


