Milé kolegyně, milí kolegové, vážení členové České společnosti dětské pneumologie!
Dovolte mi, abych Vám jménem svým i jménem výboru ČSDP poděkoval za Vaši dosavadní podporu
a Váš aktivní zájem o práci naší odborné společnosti. Když jsme v letech 2009 a 2010 naši
odbornou společnost zakládali, ozývaly se pochyby, zda taková společnost má šanci na přežití a
hlasy zpochybňující její smysl. Čas ukázal, že to bylo rozhodnutí správné. V současné době se blíží
konec druhého volebního období výboru a za dosavadních osm let existence se podařilo prokázat,
že naše společnost nejen, že má smysl, ale že je i důležitým doplněním spektra odborných
společností zaměřených na péči o nemocné s respirační problematikou. Členská základna
společnosti čítá v současné době 95 členů z různých oborů tak, jak jsme při zakládání ČSDP
definovali coby otevřenou společnost pro všechny, koho zajímají dětské plíce a kdo se chtějí podílet
na zlepšení péče o dětské nemocné s respirační problematikou.
Hlas naší společnosti mimo jiné posiluje i společnou odbornou „koalici“ v jednáních se správními a
státními orgány při vyjednávání podmínek úhrady či kategorizaci zdravotnických prostředků.
V úzké spolupráci s ČSAKI, ČPFS i s ČPS se nám podařilo opakovaně prosadit některé změny
systému ve prospěch našich pacientů.
Naše společnost za dobu své existence pomohla stabilizaci systému postgraduálního vzdělávání
v oboru, jsme zastoupeni v akreditační komisi pro vzdělávání v oboru Dětská pneumologie
ministerstva zdravotnictví, garantujeme a zajišťujeme atestační zkoušky v oboru. Spolupracujeme
i na jednotlivých kratších či dlouhodobějších vzdělávacích aktivitách s ostatními odbornými
subjekty.
V letošním roce proběhl již 8. kurz dětské bronchoskopie, pořádaný ve spolupráci s 2. LF UK, který
byl opět zcela naplněn a čekací list máme již na ročník příští. Proběhla úspěšně již 17. konference
Dětská pneumologie, jejíž tradice a historie sahá do roku 1993, a kterou od založení naší odborné
společnosti pořádáme každoročně.
Podařilo se splnit i některé další úkoly, mezi jinými si ceníme např. zavedení RSV profylaxe i u dětí
s jinými závažnými plicními patologiemi než jen BPD. Podíleli jsme se i na úspěšných jednáních
s pojišťovnami o zajištění dostupnosti a úhrady přístroje Cough Assist pro nemocné s obtížným
odkašláváním při neuromuskulárních poruchách. Podílíme se dlouhodobě i na vcelku úspěšných
jednáních o léčbě těžkého refrakterního astmatu u dětí biologickou léčbou (omalizumab),
podáváme průběžně vyjádření k hodnotícím zprávám SÚKL o změnách úhradových podmínek řady
léčiv v našem oboru.
V loňském roce naše společnost spoluorganizovala v Praze úspěšnou mezinárodní konferenci o
intersticiálních plicních nemocech v rámci inaugurace nové COST Action zaměřené na kontinuitu
péče o tyto nemocné od dětství do dospělosti. Naše společnost je zastoupena i v Executive Boardu
mezinárodního kongresu dětské pneumologie CIPP, dvěma vyzvanými přednáškami jsme se
prezentovali i na kongresu Společnosti dětské pneumologie německy mluvících zemí ve Vídni
v roce 2018. Jsme zastoupeni v Long Range Planning Committee Paediatric Assembly Evropské
respirační společnosti (ERS), spolupracujeme s Asian Paediatric Pulmonology Society formou
lektorské účasti v bronchoskopických kurzech a přednáškami na asijských odborných fórech.

Vzdělávání mladých kolegů podporujeme každoročním vypisováním vzdělávacích grantů na aktivní
účast na kongresu CIPP nebo ERS.
Výbor společnosti nyní pracuje ve složení:
prof. MUDr. Petr Pohunek, CSc. – předseda
MUDr. Petr Koťátko – místopředseda
prof. MUDr. František Kopřiva, Ph.D. – vědecký sekretář
MUDr. Jarmila Turzíková – pokladník
MUDr. Tamara Svobodová, CSc.
Revizní komise pracuje ve složení:
MUDr. Helena Honomichlová
MUDr. Jindřich Pohl
MUDr. Petr Honomichl
V tomto roce podle stanov ČLS JEP musejí proběhnout nové volby do výboru společnosti. Stanovy
ČLS umožňují nyní volbu elektronickou i korespondenční. Výbor ČSPD projednal přípravu voleb a
rozhodl o provedení volby elektrickou formou, od níž si slibujeme větší volební účast a
zjednodušení celého procesu. Korespondenční forma zůstane jako náhradní, spíše nouzová,
možnost pro ty, kdo z nějakého důvodu elektronickou volbu použít nemohou nebo nechtějí.
Výbor zvolil podle stanov volební komisi ve složení:
MUDr. Adam Cipra, Ústí nad Labem
MUDr. Petra Dvořáková, Praha
MUDr. Karolína Doležalová, Praha
Volby budou jednokolové a bude jim předcházet návrhové kolo, v němž máme ze všech členů
společnosti, s výjimkou členů volební komise, navrhnout kandidáty do výboru a kandidáty do
revizní komise. Administrativní péči o volby převzala ve spolupráci se sekretariátem ČLS JEP
společnost AMCA, spol. s r. o., která pro nás dlouhodobě zajišťuje administrativní zázemí a
připravuje nám i konferenci a bronchoskopický kurz.
Přesné instrukce obdržíte s tímto dopisem.
Prosím, abyste se voleb zúčastnili a využili této možnosti k tomu, abychom si vybrali výbor, který
naši společnost bude v dalším volebním období dobře vést a reprezentovat.
Milí přátelé, rád bych Vám všem jménem svým i jménem končícího výboru a revizní komise
poděkoval za dlouhodobou podporu, zájem o obor i Vaše přátelství a za četné podněty, kterými jste
nám pomáhali v uplynulém období naši společnou odbornou společnost řídit a směrovat.
Budeme se těšit i na naše další setkávání a spolupráci.
S přáním dobré volby
Váš

Petr Pohunek

V Praze dne 30. 5. 2018

