
                           Zápis z 2. schůze výboru a revizní komise České společnosti dětské pneumologie ČLS JEP 

                                                                 11.12.2018   Pediatrická klinika FN Motol 

 

 

 

Přítomní 

 

- Členové výboru a revizní komise: Prof. MUDr. P. Pohunek, CSc., Prof. MUDr. F. Kopřiva, PhD., MUDr. P. 

Koťátko, MUDr. T. Svobodová, CSc., MUDr. T. Doušová, MUDr. J. Paukert 

 

 

1. Plánované schůze výboru a revizní komise budou i nadále probíhat v intervalu 3 měsíců na 

Pediatrické klinice FN Motol, pokud nebude ustanoveno po domluvě jinak. 

- termín následující schůze byl výborem odsouhlasen na 29.3.2019 

 

2.     Synagis 

- Výbor bere na vědomí informaci Prof. Kopřivy o možnostech a podmínkách pro očkování dětí 

s diagnózou cystické fibrózy v sezóně 2018/2019. Za stávající situace očkovat všechny indikované 

pacienty s diagnózou CF do věku 2 let věku, vakcinace v příslušných centrech již probíhá. Situace pro 

sezónu 2019/2020 je momentálně nejasná – na jaře 2019 proběhne znovu jednání s VZP o 

podmínkách vakcinace, současně bude velmi pravděpodobně k dispozici nová vakcína, umožňující 

pouze jednu aplikaci k zajištění dostatečné imunizace pacienta. 

 

3.     Vzdělávací akce 

a) 9. Kurz dětské bronchoskopie proběhne v termínu 11. – 13.3.2019, je organizován opět naší odbornou 

společností ve spolupráci s FN v Motole a 2. LF UK. Přihlášeno je zatím 9 účastníků. 

- lektoři: Prof. Pohunek, Prof. Kopřiva, prim. Jurovčík, MUDr. Svobodová, MUDr. Doušová 

- Prof. Pohunek navrhuje zvýšit účastnický poplatek a zároveň limit počtu účastníků na 20 vzhledem 

k většímu počtu výukových stanic. Výbor souhlasí. 

 

b)    Konference Dětské pneumologie proběhne dne 30.3.2019 – s navrženým předběžným programem 

1. Tématický blok – Aspirace 

 Zahraniční host - Doc. D. Schramm, Unverzitní nemocnice Düsseldorf, Německo – Výsledky evropské 

studie technik a komplikací při extrakci cizích těles u dětí.  

 Prim. M. Jurovčík – Úloha rigidní bronchoskopie při aspiraci cizího tělesa 

 MUDr. T. Svobodová – Chronické aspirace 

 MUDr. L. Mrázková – Vyšetřovací metody při aspiracích a poruchách polykání u dětí 

 

2. Tématický blok – Novinky v zobrazovacích metodách v dětské pneumologii (CT, MRI, USG) 

 Novinky v oblasti zobrazovacích metod v dětském věku -  

 MRI - MUDr. H. Vitoušková 

 Ulztrazvuk - MUDr. V. Koukolská 

 Intervenční radiologie u dětí -  

 

Varia – dopolední a odpolední blok 

 

 

 

 



4.     Granty  České společnosti dětské pneumologie ČLS JEP 

- Výbor odsouhlasil granty 2x 18 000 Kč k podpoře účasti na kongresech CIPP nebo ERS pro rok 2019 pro 

žadatele mladší 35 let, kteří budou mít na kongres přijatý abstrakt. Detaily k žádosti budou k dispozici 

na webu ČSDP. 

 

5.     Atestace v oboru Dětská pneumologie 

- termíny 22.5.2019 a 13.11.2019 

- zkoušející: Prof. Pohunek, Prof. Kopřiva, MUDr. Svobodová 

- atestační práce: téma - uchazeč navrhne 2 témata, z nichž jedno bude odsouhlaseno zkušební komisí 

                                              termín odevzdání – 30 dní před samotnou atestací, nejbližší termín 15.4.2019 

 

6.     Volební sjezd ČLS JEP 

- sjezd proběhne dne 22.1.2019 

- výbor pověřuje jako svého zástupce předsedu České společnosti dětské pneumologie Prof. P. Pohunka 

 

7.    Webové stránky České společnosti dětské pneumologie – doporučené postupy v dětské pneumologii 

- k dispozici finální verze Akutní laryngitida (MUDr. J. Tuková) 

- v přípravě Komunitní pneumonie (MUDr. V. Koucký) a Asthma bronchiale (Prof.P.Pohunek) 

 

8.     Monografie Dětská pneumologie 

- výbor se seznámil s postupem práce na knize a souhlasí s tím, aby byla uvedena garance České 

společnosti dětské pneumologie. 

 

 

Zapsala: MUDr. T. Doušová 

Schválil: Prof. MUDr. P. Pohunek, CSc. 

 


