Zápis ze schůze nově zvoleného výboru České společnosti dětské pneumologie ČLS JEP
ve Fakultní nemocnici v Motole, Praha, 17. 9. 2014 ve 14 hodin

Přítomní: Prof. MUDr. P. Pohunek, CSc., Prof. MUDr. F. Kopřiva, PhD., MUDr. T.
Svobodová, CSc., MUDr. P. Koťátko,
Omluvení: MUDr. J. Turzíková,
Nepřítomní: H. Honomichlová, MUDr. P. Honomichl, MUDr. J. Pohl.
1. Prof. Pohunek přivítal přítomné na první schůzi výboru v novém volebního období. Ve
výboru došlo volbami k jedné změně, zvolen byl MUDr. Petr Koťátko (Klinika dětí a
dorostu, Praha), dětský pneumolog.
2. V následné tajné volbě byli následně zvoleni funkcionáři výboru:
Prof. MUDr. Petr Pohunek, CSc. – předseda
MUDr. Petr Koťátko – místopředseda
Prof. MUDr. František Kopřiva, PhD – sekretář
MUDr. Jarmila Turzíková - pokladník
Členem výboru je MUDr. Tamara Svobodová, CSc.
3. Prof. Pohunek informoval o dopisu od Prof. MUDr. T. Zimy, DrSc., vědeckého
sekretáře ČLS, ve kterém požádal výbor ČSDP o zaslání aktualizovaného seznamu
členů s emailovými adresami na sekretariát ČLS JEP, průběžné zasílání přihlášek do
společnosti a zápisů ze schůze. Výbor souhlasí.
4. Prof. Pohunek se za společnost zúčastnil informačního setkání s vedením Asociace
inovativního farmaceutického průmyslu (AIFP), kde byli zástupci řady odborných
společností informováni o chystaném projektu Transparentní spolupráce. Tento
projekt má za cíl zajistit zveřejňování všech informací o případné spolupráci lékařů
s farmaceutickými firmami ve formě individuálního publikování všech forem
finančního plnění (přednášky, konzultace, advisory board atd.) na internetu v podobě
volně dostupných informací pro veřejnost. V diskusi členové výboru vyjádřili
pochybnosti o zabezpečení takových informací proti zneužití. Výbor pověřil předsedu
přípravou dopisu adresovaného vedení ČLS JEP s návrhem, aby ČLS prosazovala při
dalších jednáních požadavek na ochranu těchto dat proti zneužití, např. tím, že by byla
dostupná jen na cílené vyžádání.
5. Prof. Pohunek informoval o současné transformaci Evropské respirační společnosti
(ERS), s cílem významně rozšířit členskou základnu (v řádu desetitisíců). Současný
návrh směřuje k zjednodušení členství členů národních společností a významnému
snížení členského poplatku. Prof. Pohunek byl pověřen, aby zjistil zájem členů ČSDP
o případnou novou formu členství a následně inicioval jednání s vedením ERS.

6. Výbor projednal možné formy zlepšení spolupráce s Pneumologickou společností a
vyslovil se pro posílení účasti dětských pneumologů na akcích Pneumologické
společnosti. Je třeba posílit odbornou komunikaci, neboť řada chronických chorob
dýchacího ústrojí pokračuje z dětství do dospělého věku a je třeba zajistit kvalitní
přechod péče v zájmu kvalitní péče a co nejlepší prognózy.
7. Výbor potvrdil datum konání konference Dětská pneumologie na sobotu 18.4.2015 a
shodl se na hlavních tématech konference. V dopoledním programu budou dva bloky Vzácné nemoci v dětské pneumologii (včetně plicní arteriální hypertenze) a Astma od
narození do dospělosti.
8. Výbor navrhl datum konání dalšího kurzu dětské flexibilní bronchoskopie na 16. –
18.3.2015, tj. opět tři dny, znovu v Praze Motole. Prof. Pohunek informoval o schůzce
ze zástupci firmy Olympus a diskusi o možném uspořádání mezinárodního kurzu
flexibilní bronchoskopie pro zájemce ze Slovenské republiky, Polska, Maďarské
republiky ev. z pobaltských republik. Bude třeba ověřit možný zájem o takovou akci u
zástupců národních společností.
9. Prof. Kopřiva informoval o odpovědi MUDr. Z. Mrozka, CSc., viceprezidenta ČLK, o
podmínkách ustanovení funkčních licencí v dětské pneumologii. V současné době
bylo v ČLK zahájeno projednávání všech funkčních licencí.
10. Prof. Pohunek a MUDr. Svobodová informovali o současné možnosti vyšetření
screeningu ciliární dyskineze - děti k vyšetření vysokorychlostní mikroskopií a
vyšetření nasálního NO je možno po řádném klinickém zvážení indikace objednávat u
MUDr. Petry Šimůnkové, pediatrická klinika v Praze – Motole, tel. 224432265.
11. Byla diskutována možnost zařazení pacientů z České republiky do mezinárodního
registru intersticiálních plicních nemocí (ILD). Výbor bude členy společnosti
informovat o možnosti zařazení pacientů.
12. Prof. Kopřiva byl pověřen zastoupením ČSPD na volebním sjezdu ČLS JEP.
13. Příští schůze bude 16. 12. od 14 hodin v Praze v Motole.
14. Prosíme členy výboru o potvrzení účasti
Zapsal: Kopřiva
Olomouc 18.10.2014

