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A 
acrodermatitis 

enteropathica     280
Addisonova choroba    56, S23
adenotomie v dětském věku    468
adherence dětí a rodin 

v transplantačním 
programu    131

adolescence, duševní 
poruchy    211, 220

adolescenti s DM1, úzkostné 
a depresivní symptomy     22

-, posttraumatická 
stresová porucha    216

-, suicidální chování    S41
akutní a následná péče o dítě 

s polytraumatem    S43
- apendicitida u dětí    443
- fokální nefritida a recidivující 

infekce močových cest    134
- laryngitida     240
- lymfoblastická leukemie    S15
- sinusitida, antibiotická 

léčba    41
Albrightova hereditární 

osteodystrofie    71
alergická bronchopulmonální 

aspergilóza u dětí s CF    411
alergie na antibiotika u dětí    S26
Alportův syndrom 

a nefropatie tenké bazální 
membrány    124, 130

anomálie aortálního 
oblouku     S49

antibiotická léčba akutní 
sinusitidy     41

- profylaxe před 
apendektomií u dětí     443

antibiotika v primární 
péči    76, 167, 288

antiepileptická terapie    146, 153
antihypertenziva v pediatrii    98
antropometrické měření    224
antropometrie     359
apendicitida u dětí, léčba     443
arteriální hypertenze 

u obézních dětí    98
asfyktičtí donošení 

novorozenci    S50
asistovaná reprodukce, 

současné možnosti    S16
Aspergillus fumigatus     411
aspirace cizího tělesa    S43
- plodové vody 

u novorozence    465, S50
aspleničtí pacienti, 

rizika infekce    S39
atypický hemolyticko- 

-uremický syndrom    247

B
Bardachova dvojlaloková 

plastika rozštěpu patra    315
benigní nádorové léze 

lymfatických cév    S48
bezlepková dieta u dětí 

s diabetem 1. typu     S32
- strava    275
bilaterální vysokostupňový 

vezikoureterální reflux    127
bodypletysmografie    392
bolest břicha     S20
Botallova dučej     S26

C
C3 glomerulopatie    247
Carpenterův syndrom    71
cefprozil při léčbě 

akutní sinusitidy    41
ceftarolin, nové 

antibiotikum    S47
celiakie, celiakální krize    275
celoexomové sekvenování 

v genetické diagnostice    S15
centrální hypotyreóza    59
- nervový systém 

novorozence    153
cystická fibróza     379, 381, 

387, 392, 401, 411, 425
cystickou fibrózou indukovaná 

kostní choroba     425
cystinurie, terapie     248

Č
časná plastika rozštěpu 

rtu, kojení    349
česká kardiologie     188, 312
Český národní hemofilický 

program     S21
Český registr renálních 

biopsií    246

D
deficit 21-hydroxylázy     354
- vitaminu D a kalcia u dětí 

a adolescentů    473, S13
definice metabolického 

syndromu    93
dechové potíže donošených 

novorozenců    465
délka hospitalizace 

novorozence po narození    S30
Dentova choroba    133
denzitometrické vyšetření    224
depresivní poruchy u dětí 

a adolescentů, možnosti 
farmakoterapie     211, S41

dětská a dorostová 
adiktologie    S40

- a dorostová psychiatrie    
195, 197, 205, 211, 216, 220

- diabetologie      5, 11, 16, 22
- dialýza    131
- endokrinní onemocnění    S23
- endokrinologie, abstrakta    46
- hematologie    S21
- chirurgie     443
- následná intenzivní péče    S42
- nefrologie     371
- -, abstrakta    122
- neurologie    139, 141, 

146, 153, 161, 246
- obezita    67, 68, 70, 77, 81, 

88, 93, 98, 102, 106, 111, 115
- obezitologická ambulance, 

terapeutické postupy    115
- onkologie    S17
- -, současný stav     261
- pneumologie    92, 173, 265, 423
- sepse, první hodiny léčby    S33
dětský autismus     197
dětství, duševní poruchy    211, 220
diabetes insipidus    51, 53
- mellitus    5, 11
- - 1. typu     5, 22, S48
- - 1. typu u adolescentů     S51
diabetická ketoacidóza    S48
diagnostika hypertenze 

dětského věku    122, 123
dialyzační střediska pro 

děti a dorost    131
Diamondova-Blackfanova 

anémie    S31
diferenciální diagnostika 

hematurie    252
- -  horečky u kojence    366
dítě s otokem kloubu    S13
- se zdravotním postižením 

v rodině    265
DM1, depresivní a úzkostné 

symptomy     22
doporučené postupy 

diagnostiky a léčby infekce 
močových cest    126

doporučené postupy 
pooperační péče 
u pacientů po tonzilotomii 
a tonzilektomii    119

doporučené postupy 
pro suplementaci 
vitaminem D    473

doporučení pro diagnostiku 
a léčbu hypertenze u dětí    253

- pro diagnostiku a léčbu dětí 
s nočním pomočováním    128

- pro pohybovou aktivitu dětí    102
dorzální dermální sinus    S45
dráždivý tračník    S20

VĚCNÝ REJSTŘÍK
(odkazy S – supplementum č. 1)
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ductus arteriosus     S26
Duchennova svalová 

dystrofie    141
duplexní uretra, raritní vrozená 

vada močových cest    135
duševní poruchy     220
dysfagie v dětském věku    302

E
echokardiografie    458
endokrinologie, laboratorní 

vyšetření     S24
endokrinopatie  související 

s obezitou    73
endoteliální dysfunkce u dětí 

s cystickou fibrózou    401
epidurální absces    S49
epilepsie u dětí, 

nefarmakologická léčba    146
-, léčebné možnosti    S16
epileptické záchvaty 

u novorozenců    153
epileptochirurgie     146
- v dětském věku    S16
E-selektin     401
etiologie a léčba 

novorozeneckého diabetu     11
- neinfekčních chorob, 

mikrobi    S12
etiopatogeneze dětské 

obezity    70
etnický novorozenecký 

screening CF na 
Slovensku    387

Eustachova trubice    339
Ewingův sarkom    S19
extraezofageální reflux    302

 F
Fahrova nemoc     47, S27
familiárně malý vzrůst, 

genetické vyšetření    49
- středomořská horečka     S36
- výskyt XY gonadální 

dysgeneze    54
farmakokinetika substitučních 

preparátů pro léčbu 
hemofilie    S21

farmakorezistentní vrozený 
hyperinzulinismus    52

farmakoterapie depresivních 
poruch    211

fenotypové projevy 
s vrozenou EGFR mutací 
u romské populace    S31

fibromuskulární dysplazie, 
definice a klasifikace    161

fibrotická přestavba plicního 
parenchymu    411

flegmonózní apendicitida     443
fototerapie novorozenců, 

změny tlaku krve    449

frekvence dýchání, změny při 
fototerapii novorozenců    449

funkce plic kojenců a batolat 
s cystickou fibrózou    392

funkční onemocnění 
gastrointestinálního 
traktu    S20

Furlowova metoda 
rekonstrukce patra 
s rozštěpem     315

G
gangrenózní apendicitida, 

antibiotická terapie    443
gastroenterologie    S20
genetické příčiny atypického 

hemolyticko-uremického 
syndromu    129

glykémie     5
Gravesova-Basedowova 

nemoc    58, S37

H
Haemophilus influenzae    41
hantavirus, renální 

insuficience    S51
hemangiomy v raném 

dětském věku    S43
hematurie, laboratorní 

vyšetření     S24
hemisferektomie, 

hemisferotomie    146
hemofilie A, intrakraniální 

krvácení    233
-, nové trendy v léčbě    S21
hemolyticko-uremický 

syndrom    129
hemoptýza u pacientů 

s jednokomorovou 
cirkulací    284

hemostáza    430
herpes simplex virus     S36
heterozygotní mutace 

v NPR2 genu    S33
historie neonatologie 

na Slovensku    436
HNF1beta nefropatie    S38
hodnocení hyperbilirubinémie 

u novorozenců    S30
horečka, infekční příčiny    S34
hydronefróza u novorozenců 

a kojenců    S11
hyperbilirubinémie    449, S30
hyperkalcemie u dospívajícího 

chlapce    47
hypertenze u dětí     S49
- u obézních dětí    98
hypofosfatemická křivice    48
hypokinetóza dětské 

populace    102, 106
hypoxicko-ischemická 

encefalopatie 
u novorozenců    30

CH
chirurgická léčba 

apendicitidy u dětí    443
chirurgie páteře u dětí    S16
chlopeň zadní uretry     251
- - -, dlouhodobé sledování 

pacientů    S11
chloramfenikol, léčba 

invazivního streptokokového 
onemocnění    S47

chronická onemocnění u dětí    50
chronické onemocnění ledvin 

v dětském věku    250
- selhání ledvin u dětí    371
chronický dialyzační 

program u dětí    131

I
idiopatická plicní 

hemosideróza    176
idiopatický nefrotický 

syndrom, vliv kortikoterapie 
na vývoj kostí    224

imunologická laboratorní 
vyšetření     S24

imunosupresivní léčba 
v dětské nefrologii    252

imunoterapie v dětské 
onkologii    S19

index tělesné hmotnosti   81
indikace k DXA u cystické 

fibrózy     425
- pro léčbu růstovým 

hormonem    50, 51
infantilní hemangiomy    

S38, S43, S48
infekce centrální nervové 

soustavy u kojence    366
- močových cest, 

doporučené postupy 
diagnostiky a léčby     126

infekční onemocnění, 
kožní projevy     S23

interleukin-6 u předčasně 
narozených 
novorozenců    S35

intolerance lepku    275
intrakraniální epidurální 

absces    S49
- krvácení u pacientů 

s hemofilií A    233
intravenózní glukózový 

toleranční test     16
- imunoglobuliny    371
invazivní meningokokové 

onemocnění u dětí    S34
- streptokokové onemocnění 

kojence    S47
inzulinová analoga     5
- pumpa    5
ischemická cévní mozková 

příhoda v dětském věku    161
ischuria paradoxa    135
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K
kalosotomie v léčbě epilepsie    146
kardiovaskulární riziko 

u dětí s CF    401
ketogenní dieta a její 

modifikace    146
klasická apendektomie    443
Klebsiella pneumoniae    366
klinická dermatovenerologie    

181, 283
koagulopatie, diagnostika 

a léčba pomocí metody 
ROTEM     430

koarktace aorty v pediatrii    458
kojenec, možná příčina 

cyanózy    S45
-, porucha vědomí    S45
kojení po časné plastice 

rozštěpu rtu    349
kolapsové stavy u dětí    S50
kompenzace diabetu 

u dětí s DM1     9
konference Spoločnosti 

dorastového lekárstva, 
Staré Hory     483

kongenitální adrenální 
hyperplazie    354

- EGFR mutace    S31
- nefrotický syndrom    132
kongres dětské anestezie, 

intenzivní péče a urgentní 
medicíny     370

kontinuální monitory glykémie    6
kontraindikace adenotomie 

v dětském věku    468
kostní metabolismus, vliv 

kortikoterapie    224
- minerálová denzita 

u pacientů s CF     425
kožní prick test    411
- projevy revmatických 

onemocnění u dětí    S23
krční lymfadenopatie u dětí    S28
krvácení do CNS u pacientů 

s hemofilií    233
-, diagnostika a léčba pomocí 

metody ROTEM     430

L
laboratorní vyšetření 

v pediatrii    S24
laparoskopická 

apendektomie    443
léčba dětí s novorozeneckým 

diabetem    11
- nádorů pohybového 

systému    S19
- novorozenců řízenou 

hypotermií    30
-, psychoterapie dětí 

s nadváhou a obezitou 
v léčebně    111

- septických novorozenců    S35

- stafylokokových infekcí     S47
léčebný pobyt pro děti 

s nadváhou a obezitou    111
ledvinný parenchym, 

cystické nádory    136
ledviny    136, 250
Legius syndrom     S26
léková alergie u dětí    S26
lepek, intolerance    275
Luhačovické pediatrické 

dny 2019    301
lymfadenopatie 

v dětském věku    S28
lymfangiomy     S48
lysozomální střádavá 

onemocnění     S25

M
maternální autoprotilátky 

při vzniku poruch 
autistického spektra    205

mateřské mléko, podpora 
kojení     349

mentální anorexie    222, 290
- bulimie    222, 290
metabolická onemocnění 

skeletu     48
metabolické potřeby kojence    S13
metabolický syndrom 

v pediatrii    93
metabolismus vitaminu D    473
mikrobiom a neinfekční 

pediatrická onemocnění    S12
mikrocytární hypochromní 

anémie     S14
minimalizace steroidů v léčbě 

relapsu nefrotického 
syndromu    125

míšní gliomy u dětí    S15
mitochondriální biogeneze     S47
mnohočetný výskyt centrálního 

diabetes insipidus v rodině    53
moderní chirurgie 

páteře u dětí    S16
MODY diabetes     16
molekulárně genetické 

vyšetření    16, 51, 54, 57, 58, S37
molekulární genetika   S15
monitorování glykémie    5
monogenní diabetes     11, 16
Moraxella catarrhalis     41
moyamoya syndrom    161
mukopolysacharidóza 

typ IVA, léčba     S25
mykobakterióza 

krčních uzlin    S28

N
nadměrná tělesná hmotnost 

v dětském věku    67, 68, 70
nádory centrálního 

nervového systému    S15
- CNS u dětí, pokroky v léčbě    S17

- pohybového aparátu    S19
narkolepsie 1. typu     S46
následky traumatizace 

u dětí a adolescentů    216
nedonošení novorozenci    280
nefrologie    S11
nefrotický syndrom    246
- -, diagnostika a léčba    124
Neisseria meningitidis     S34
nekrotizující pneumonie 

u dětí    S34
neonatologie     S29
neprospívající kojenec    S13
nervosvalová onemocnění 

v dětském věku    141
nespecifické střevní záněty, 

biologická léčba    S44
neurofibromatóza 1. typu, 

kožní projevy    S23
neuroinfekce, časná 

diagnostika    366
neurologicky postižení 

pacienti, výživa    S10
neurologie v novorozeneckém 

věku    250
neurotické a úzkostné projevy 

se somatickými projevy    220
neutropenie dětského věku     S21
nitrooční zhoubný nádor 

v dětském věku    S16
non-neurogenní dysfunkce 

dolních močových 
cest u dětí    S11

nosohltanová tonzila, 
chirurgické odstranění    468

nová doporučení pro 
parenterální výživu    S10

- vyšetřovací metoda krvácení 
a koagulopatie    430

nové technologie v pediatrii    S16
novinky v inzulinoterapii    5
novorozenci, diabetes    11, 30
-, fototerapie    449
-, hyperbilirubinémie     S30
-, infekce    S32
-, screening sluchu    S29
-, těžký deficit zinku    280
-, antropometrické parametry 

u romského etnika    359
, aspirace plodové 

vody     465, S50
novorozenec, hypoxicko- 

-ischemická encefalopatie    30
-, vývoj centrálního 

nervového systému    153
-, vzácná příčina 

hyperkalcémie    48
-, perzistující tepenná dučej    S26
-, propuštění po porodu 

z nemocnice    S30
-, předčasně narozený 

s hypotonickým syndromem 
a kryptorchismem    271
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novorozenecké záchvaty    153
novorozenecký diabetes    11
- screening cystické 

fibrózy     379, 381, 387
- - deficitu 21-hydroxylázy    354
nutriční návyky obézních 

dětí    88, 115
- rachitida    479

O
obezita u dětí    67, 68
- u městských 

a venkovských dětí    81
obličejový rozštěp    315, 328, 339
obsah soli v potravinách    S49
- vitaminu D a kalcia 

v některých potravinách   479
obstrukční uropatie    S11
ocenění MUDr. J. Kočičkové 

Českou pediatrickou 
společností    120

onemocnění horního 
zažívacího traktu    S20

- respiračního traktu    S12
operace kryptorchismu 

a pubertální gynekomastie    54
operační techniky rekonstrukce 

patra s rozštěpem    315
optimální příjem vitaminu 

D a kalcia    479
orální glukózový 

toleranční test     16
- alergický syndrom u dětí    168
ORL výsledky po rekonstrukci 

rozštěpu    339
orofaciální rozštěp     315, 328, 339
osteogenesis imperfecta    49
osteosarkom     S19

P
pacient s astenií 

a hyposplenií    S39
- s chlopní zadní uretry    251
patologické močové 

nálezy u dětí     S24
pediatrický kongres 2019, 

Olomouc     121, 175, 289
periferní a centrální žilní 

katetry u dětí    S42
perinatálně získaná herpetická 

infekce u novorozence    S32
perinatální CNS krvácení    233
perinatologické centrum     30
perkutánní endoskopická 

gastrostomie    S20, S43
permanentní novorozenecký 

diabetes mellitus    11
perzistující tepenná dučej 

u novorozenců    S26
pískoty v dětském věku    S12
plazmaferéza     371
pletysmografický princip 

měření     401

plíce, funkce u kojenců 
a batolat s CF    392

-, poslechové vyšetření    S12
-, těžké zánětlivé 

onemocnění    S34
-, vyšetření novou metodou    S46
podpora kojení po časné 

plastice rozštěpu rtu    349
pohybová aktivita 

obézních dětí    102
pokyny pro autory    62, 

254, 309, 438, 486
polycystická onemocnění 

ledvin u dětí    249
polytrauma, akutní 

a následná péče    S43
porodní hmotnost     354
porodnice Baby-Friendly 

Hospital    349
porucha funkce plic u malých 

dětí s cystickou fibrózou     392
- glukózové tolerance     16
- vědomí u kojence    S45
poruchy autistického 

spektra    205, S39
- polykání v dětském věku    302
- příjmu potravy    222, 290, S40
- regulace glykémie    51
- růstu     49, 50
- řeči po rekonstrukci 

rozštěpu    328
- sexuální diferenciace    54
- spánku u pacientů s DM1     22
poslechové vyšetření 

plic, chrůpky    S12
postižení dýchacího traktu 

u dětí s cystickou fibrózou    392
posttraumatická stresová 

porucha v dětství 
a dospívání    216

potravinová alergie 
v dětském věku    168

pozdní imunologické 
selhání transplantované 
ledviny u dětí    371

Praderův-Williho syndrom    71
prevalence dětské obezity 

u sedmiletých dětí v ČR    77
- nadváhy a obezity u dětí 

na Slovensku    81
prevence vzniku obezity 

u dětí    88, 102
primární hyperoxalurie 

3. typu    132
- hyperparathyreóza     47
profesor Leopold Moll, 

rodák z České Lípy    244
projekt WHO na Slovensku, 

výskyt nadváhy 
a hmotnosti dětí    81

propranolol v léčbě infantilních 
hemangiomů    S38, S48

propuštění novorozence po 
porodu z nemocnice    S30

proteinurie, laboratorní 
vyšetření    S24

protinádorová 
imunoterapie     S19

protokolizovaná léčba dětí 
se sepsí v praxi    S33

předávkování vitaminem D    479
předčasně narozený 

novorozenec 
s hypotonickým syndromem 
a kryptorchismem    271

přehled publikací dětských 
nefrologů za poslední 
čtyři roky    190

pubertální gynekomastie    54

R
rabdomyosarkom    S19
reaktivní hyperemický 

index    401
realimentace u poruch 

příjmu potravy    296
recenze knihy Historie 

neonatologie na 
Slovensku    436

- - Sociální determinanty 
zdraví školáků    308

recidivující respirační 
infekce    S49

redukce hmotnosti 
obézních dětí    102, 115

refeeding syndrom    290
registr Českého národního 

hemofilického programu    233
- renálních biopsií u dětí    125
rekonstrukční chirurgie při 

rozštěpu patra     315
relabující hypertyreóza 

u malého chlapce    58, S37
relaps nefrotického 

syndromu    125
retinoblastom    S16
revmatická onemocnění 

u dětí     S23
Rituximab     371
rizika neindikovaných 

diet v pediatrii    S11
riziko kardiovaskulárního 

onemocnění 
u pacientů s CF    401

- nedostatku vitaminu 
D a kalcia    473

rizikové faktory obezity    70
rodinná anamnéza obezity    77
romské etnikum na 

Slovensku     359, 387
rotační tromboelastometrie     430
rozštěp patra     315, 328, 339
- rtu, podpora kojení po 

časné plastice    349
růstový hormon    S33
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PŮVODNÍ PRÁCE
VĚCNÝ REJSTŘÍK

S
scintigrafie u pacientů 

s ren arcuatus    127
screening CF u novorozenců 

romského etnika na 
Slovensku    387

- sluchu u novorozenců    S29
- poruch spánku 

u pacientů s DM1     22
screeningové programy     S29
sirolismus v léčbě inoperabilních 

lymfangiomů    S48
sociální integrace romského 

etnika na Slovensku     359
- vývoj autistických dětí    197
somatické projevy 

psychiatrických poruch    220
současná epileptochirurgie 

u dětí    S16
současné možnosti asistované 

reprodukce    S16
sourozenec zdravotně 

postiženého dítěte, 
vztahy    265

specifika žilních vstupů 
u dětí    S42

spinální svalová atrofie    141
splenektomie    371
správné měření tlaku 

krve u dětí    98
Staphylococcus aureus     S47
steroid-rezistentní nefrotický 

syndrom    124, 246
stimulace nervus vagus    146
Streptococcus agalactiae    S47
Streptococcus 

pneumoniae     41, S39
stridor    S12
suicidální chování u dětí 

a adolescentů    S41
suplementace dětí 

a dospívajících 
vitaminem D    473

- vitaminu D u předčasně 
narozených dětí    S25

syndrom Alportův    124, 130
syndrom Alströmův    71
syndrom Angelmanův    71, 151
syndrom Bardetův-Biedlův    71
syndrom Carpenterův    71
syndrom Cohenův    71
syndrom dechové tísně 

novorozence    465
syndrom Dravetové    151
syndrom dráždivého 

tračníku    S20
syndrom ELF     48
syndrom IPEX     11
syndrom kaudální regrese    135
syndrom krátkého 

střeva, výživa     S10
syndrom Praderové-Williho    271

syndrom tubulointersticiální 
nefritidy s uveitidou   134

syndrom vyhoření u pediatrů    S41
syndrom Westův     151
systémový lupus 

erythematodes    S46

Š
štítná žláza    57, 58, 59

T
terapie dětské obezity   102
test TREC/KREC    182
těžké zánětlivé 

onemocnění plic     S34
thorakoabdominální 

komprese     392
timing rekonstrukce patra 

s rozštěpem    315
tlak krve, změny při fototerapii 

novorozenců    449
transplantace ledvin 

u dětí    250, 371
tranzientní novorozenecký 

diabetes mellitus    11
traumatizace v dětském 

a adolescentním věku    216
trichobezoár    S44
trombocytopenie u dětí, 

diagnostika a léčba    S21
tubulointersticiální poruchy, 

klasifikace    248

U
ulcerózní kolitida     S51
úmrtí MUDr. E. A. Kubíkové-

Kouřilové, CSc.    307
- MUDr. Josefa Havlíka    485
- prof. MUDr. Josefa 

Kouteckého, zakladatele 
dětské onkologie    232, 259

- prof. MUDr. V. 
Špičáka, CSc.    437

úrazy hlavy na urgentním 
příjmu    S38

urgentní příjem dětí s akutní 
laryngitidou    240

urolitiáza v dětském věku    248
uzlinový syndrom     S27

V
velofaryngeální insuficience     

315, 328, 339
vezikoureterální reflux, možnost 

ultrazvukového vyšetření    126
vitamin D u novorozenců 

s velmi nízkou porodní 
hmotností    S25

- - v dětském věku    252
- -, doporučené postupy 

pro suplementaci u dětí 
a dospívajících    473

vliv nadváhy a obezity  
na růst a vývoj dítěte    106

- segregace romského etnika 
na antropometrické 
parametry novorozenců    359

- výživy na rozvoj obezity     88
vrozená brániční hernie    S47
- neutropenie     S21
- srdeční vada    284, 458
vrozené poruchy krvetvorby 

a imunity    S15
- sluchové vady, screening    S29
- trombocytopenie    S21
výskyt koarktace 

aorty u dětí    458
- nadváhy a obezity, 

monitoring    77
- obezity a hypertenze u dětí    98
vyšetření funkce plic 

u nespolupracujícících 
dětí    392

- plicních funkcí novou 
metodou    S46

vývoj řeči u pacientů 
s rozštěpem po 
rekonstrukci patra    328

- sociálních schopností 
dětí s autismem    197

výživa v pediatrii    S10, 88
-, význam u obézních dětí    88
vzácná příčina hyperkalcémie 

u novorozence    48
vztah adenoidní vegetace 

a ústí sluchové trubice    468

W
Wilsonova choroba    S50

Z
zakladatel dětské kardiologie na 

Slovensku prof. A. Jurko     189
základy péče o traumatizované 

děti    216
zánětlivé parametry 

u neuroinfekcí    366
závažná bakteriální infekce    S45
závažné primární 

imunodeficience    182
zažívací trakt    S20
zdravotní rizika obezity    98, 108
- postižení v rodině    265
zinek, deficit u nedonošených 

novorozenců    280
změny tlaku krve 

během fototerapie 
u novorozenců    449

- ve složení těla, distribuci tuku 
a pohybové aktivitě u dětí    106

Ž
žilní vstupy u dětí    S42
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