V Praze dne 1. 6. 2022
Milé kolegyně, milí kolegové, vážení členové České společnosti dětské pneumologie!
Dovolte mi, abych Vám jménem svým i jménem výboru ČSDP poděkoval za dlouhodobou spolupráci
i Vaši trvalou podporu. Těší mne, že od založení v letech 2009 a 2010 si naše odborná společnost
našla své pevné místo mezi společnostmi, které se věnují respirační problematice, a je
plnohodnotným účastníkem vědeckých, vzdělávacích i organizačních aktivit.
Naše společnost má v současné době 94 řádných členů z mnoha různých oborů. To naplňuje
původní myšlenku, s níž jsme ČSDP zakládali jako otevřenou odbornou společnost pro všechny
zdravotnické pracovníky, kteří se věnují problematice dětských respiračních onemocnění a kteří se
chtějí podílet na zlepšení péče o děti s respiračními onemocněními.
Jsme rádi, že můžeme úzce spolupracovat i s pneumology pro dospělé sdruženými v České
pneumologické a ftizeologické společnosti (ČPFS) a s alergology a klinickými imunology (ČSAKI).
Úzkou spolupráci máme i s Českou pediatrickou společností (ČPS).
Spolu s těmito odbornými společnostmi se účastníme mnoha jednání se správními a státními orgány
a náš hlas je slyšet při jednání o podmínkách úhrady či kategorizaci zdravotnických prostředků.
Naše společnost je garantem postgraduálního vzdělávání v nadstavbovém oboru Dětská
pneumologie, jsme zastoupeni v akreditační komisi pro vzdělávání v oboru Dětská pneumologie
ministerstva zdravotnictví, garantujeme a zajišťujeme také atestační zkoušky v oboru.
Naše společnost již tradičně pořádá ve spolupráci s FN v Motole kurz dětské bronchoskopie. Po
vynucené kovidové pauze se na podzim uskutečnil jeho již 10. ročník. Účast byla opět hojná a plní se
již i čekací list na ročník příští.
Po loňské virtuální konferenci se letos konala prezenční formou jubilejní 20. konference Dětská
pneumologie, jejíž tradice a historie sahá do roku 1993, a kterou od založení naší odborné
společnosti pořádáme každoročně. Jsme moc rádi, že jsme se mohli opět sejít a vidět se osobně.
Těší nás i Vaše pozitivní ohlasy.
Naše společnost je zastoupena v některých mezinárodních aktivitách. Jsme členy Executive Boardu
mezinárodního kongresu dětské pneumologie CIPP. Jsme zastoupeni i v komisi pro harmonizované
vzdělávání v oboru Dětská pneumologie Evropské respirační společnosti (HERMES).
Staráme se i o vzdělávání mladých kolegů, pro které každoročně vypisujeme vzdělávací granty pro
podporu aktivní účasti na kongresech ERS nebo CIPP.
Výbor společnosti v tomto volebním období pracuje ve složení:
prof. MUDr. Petr Pohunek, CSc. – předseda
MUDr. Petr Koťátko – místopředseda
MUDr. Tereza Doušová, Ph.D. – vědecký sekretář
MUDr. Tamara Svobodová, CSc. – pokladník
prof. MUDr. František Kopřiva, Ph.D. – člen výboru
Předseda
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Revizní komise pracuje ve složení:
MUDr. Jaromír Paukert
MUDr. Jindřich Pohl
MUDr. Petr Honomichl
Čas běží, a tak v roce 2022 podle stanov ČLS JEP musejí proběhnout nové volby do výboru
společnosti. Výbor ČSPD projednal přípravu voleb a rozhodl o provedení volby elektronickou
formou. Slibujeme si od ní větší volební účast a zjednodušení celého volebního procesu.
Volební komise byla zvolena ve složení:
MUDr. Adam Cipra, Ústí nad Labem – předseda
MUDr. Petra Dvořáková, Praha
MUDr. Jarmila Turzíková, Praha
Volby budou jednokolové a bude se tak volit jednorázově ze všech členů společnosti s výjimkou
členů volební komise. Volí se zvlášť do výboru a revizní komise. Výbor bude pak tvořen pěti osobami
s nejvyšším počtem hlasů na volebním lístku do výboru, revizní komise třemi členy s nejvyšším
počtem hlasů na volebním lístku do revizní komise. Bude-li někdo zvolen do obou orgánů, vybere si,
ve kterém bude chtít pracovat. Na jím uvolněné místo postoupí další ze zvolených kandidátů. Tento
způsob volby je v souladu s Volebním řádem ČLS JEP.
Administrativní péči o volby převzala ve spolupráci se sekretariátem ČLS JEP společnost AMCA, spol.
s r.o., která pro nás dlouhodobě zajišťuje administrativu a připravuje nám i konferenci a
bronchoskopický kurz. ČLS JEP k provedení elektronické volby využívá systém gReception, s nímž
jste se setkali již při minulých volbách a který využívají i další odborné společnosti. Sledujte proto
své e-mailové schránky, aby Vám informace o zahájení voleb neunikla.
Prosím, abyste se všichni 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

