Zápis ze schůze výboru a revizní komise České společnosti dětské pneumologie ČLS JEP
ve Fakultní nemocnici v Motole, Praha, 16.12. 2014 ve 14 hodin

Přítomní : Prof. MUDr. P. Pohunek, CSc., MUDr. T. Svobodová, CSc., MUDr. P. Koťátko,
MUDr. J. Turzíková, MUDr. P. Honomichl
Omluvení : Prof. MUDr. F. Kopřiva, MUDr. H. Honomichlová, MUDr. J. Pohl
1.
1. Kontrola zápisu ze schůze 17.9.2014: Základní úkoly byly splněny, v bodě 8
uvedená možnost převést kurz dětské bronchoskopie do mezinárodního formátu byla
zatím z logistických a kapacitních důvodů odložena.
2. Prof. Pohunek informoval o odpovědi prof. Paličky na dopis našeho výboru
předsednictvu ČLS JEP ohledně iniciativy „Transparentní spolupráce“. Prof. Palička
náš názor přivítal a vyslovil určité pochybnosti o některých bodech této iniciativy.
Výbor znovu prodiskutoval způsob navrženého přístupu k informacím i podobu
smluv, které již farmaceutické firmy začaly dávat k podpisu. Kromě nepřiměřeně
širokého přístupu k informacím o finančních vztazích lékaře a farmaceutické firmy se
ve smlouvách objevuje i formulace o vyhrazení možnosti poskytnutí informací „třetí
straně“, aniž by tato byla jakkoliv definována. Stanovisko ČLS JEP se v médiích uvádí
jako jasně podporující, ač stanoviska jednotlivých společností nejsou zcela jasná.
Výbor pověřil prof. Pohunka zasláním dopisu prof. Paličkovi s potvrzením našeho
stanoviska.
3. Výbor projednal obdržené teze návrhu novely zákona č. 95/2004 Sb. o podmínkách
získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu
zdravotnického povolání (…). Po diskusi byly vysloveny výhrady k těmto tezím
v několika bodech. Prof. Pohunek byl pověřen napsáním dopisu náměstkovi ministra
zdravotnictví pro zdravotní péči prof. Vymazalovi s uvedením stanoviska výboru
(dopis je v příloze zápisu).
4. Prof. Pohunek informoval o své účasti z pověření výboru na plenárním zasedání
Komise pro lékovou politiku a kategorizaci ČLS JEP dne 27.11.2014. ČSDP se i
nadále bude plnodnotně účastnit práce této komise. Všechna stanoviska i připomínky
k dokumentům budou zpětně odesílána prostřednictvím předsedy KPLPK prof.
Švihovce.
5. Prof. Pohunek informoval o reakci členů ČSDP na průzkum zájmu o novou formu
členství v ERS. Došlo 17 kladných odpovědí, 5 lidí o novou formu členství zájem
nemá. Ostatní neodpověděli. Prof. Pohunek byl výborem pověřen dále jednat o
možnosti takové asociace s ERS.

6. Projednány byly možnosti další spolupráce s Pneumologickou společností (viz bod 6
minulého zápisu). Výbor vidí jako zásadní potřebu kontinuálního udržování kontaktů
obou společností i s ohledem na postupně se zdůrazňující význam problematiky
předávání dětí s chronickými respiračními patologiemi do péče pneumologů pro
dospělé. Budeme dále jednat o integrálním zařazování pediatrické problematiky na
vzdělávací akce pneumologů. Prof. Pohunek byl pověřen jednáním s prof. Skřičkovou,
organizátorkou celostátního pneumologického kongresu v roce 2016 v Brně, o
včasném zařazení pediatricko pneumologické sekce na tento kongres.
7. Výbor se shodl na opětovném vypsání dvou vzdělávacích grantů pro mladé
pracovníky do věku 35 let podporující aktivní účast na mezinárodních kongresech.
Granty budou vypsány na webových stránkách ČSDP. Budou poskytnuty dva granty,
každý ve výši 15000,- Kč, na podporu prezentace přijatých kvalitních abstrakt na
kongres CIPP nebo na kongres Evropské respirační společnosti. Podmínky a způsob
přidělení budou upřesněny v oznámení grantu.
8. Konference Dětská pneumologie se bude konat v sobotu 18.4.2015. Výbor projednal
program dopoledních bloků a předběžně stanovil všechny vyzvané příspěvky. Pozvaní
řečníci budou osloveni a program bude následně dále upřesněn. Konferenci pro ČSDP
opět organizuje společnost AMCA, která již zahájila jednání s potenciálními sponzory.
9. Kurz dětské flexibilní bronchoskopie bude v termínu 16. – 18.3.2015. Kurz byl
podpořen novým děkanem 2. LF UK a bude se tak konat opět ve spolupráci ČSDP a 2.
LF UK.
10. Prof. Kopřiva pokračuje v jednání o možnosti ustanovení funkční licence v dětské
bronchologii. Výbor byl seznámen s informací o pokračujícím jednání. Za ČPFS bude
kontaktní osobou prof. M. Marel, kontaktováni budou ještě kolegové z oboru ORL.
Diskutována byla otázka dopadu takové licence, neboť v praxi se objevuje potřeba
občasného použití bronchoskopu i kolegy z jiných odborností (ARK, JIP, Dětská
chirurgie). Formulaci i definici bude třeba dobře připravit a zvážit způsob použití
takové licence v praxi.
11. Příští schůze bude v pondělí 23.3.2015 od 14:30 hodin v Praze v Motole, Pediatrická
klinika – 1D.
Zapsal: Pohunek
Praha 16.12.2014

Příloha:
Dopis k návrhu novely zákona 95/2004
Prof. MUDr. Josef Vymazal, DrSc.
Náměstek ministra zdravotnictví pro zdravotní péči
Vážený pane profesore,
výbor České společnosti dětské pneumologie ČLS JEP dnes na svém zasedání projednal obdržené
teze novely návrhu zákona č. 95/2004 Sb. a po diskusi dospěl k následujícím závěrům:
1. Výbor ČSDP vítá úpravu délky a obsahu pediatrického kneme s tím, že doba 36 měsíců se
získáním kompetence PLDD je konečně narovnáním rozpolcení české pediatrie a směřuje
k opětovnému žádoucímu sjednocení oboru.
2. V definici PŘERUŠENÍ VÝKONU POVOLÁNÍ není jasně definováno, zda jde o přerušení
souvislé nebo kumulativní.
3. V odstavci DOŠKOLENÍ považuje výbor ČSDP za ne zcela jasnou formulaci, podle které
lékař, který se bude věnovat více jak 5 let z posledních 6 let jinému oboru než pediatrii, bude
muset taktéž před znovuzahájením lékařské praxe v oboru pediatrie absolvovat zvláštní
doškolení zakončené zkouškou (…). Zde by mělo být explicitně řečeno, že lékař, který se
věnuje v plném úvazku pediatrickému nadstavbovému oboru (např.dětské pneumologii či jiné
nadstavbové specializaci), se počítá, jako by se věnoval nadále obecné pediatrii. Obecně by
nadstavbové obory měly být jasně definovány jako součást základního oboru, aby
nedocházelo ke sporům a nedorozuměním.
4. V novém uspořádání akreditační komise nepovažujeme za rozumné, aby byla směšována role
odborníka v akreditační komisi a role člena znalecké komise.
5. Plně podporujeme ponechání Nástavbových oborů v kompetenci IPVZ.
6. Ke zvážení je současný systém rotace nejen v přípravě, ale i v atestacích, kdy se střídají
jednotlivé fakulty. V atestačních komisích by podle názoru výboru ČSPD měli být vždy
především vysoce erudovaní odborníci – pedagogové, bez ohledu na svou afiliaci.
7. Považujeme za velmi nutné modifikovat hodnocení celoživotního vzdělávání, kdy je nyní
důraz kladen hlavně na kredity z místních odborných akcí a není dostatečně brán ohled na
publikační aktivity, zahraniční vzdělávací akce i na aktivní účast na mezinárodních odborných
akcích či na zahraniční pedagogické aktivity.
8. Otázkou bude jistě i zmíněný sankční systém. Před jakýmkoliv jeho uplatněním by měla být
nejprve vyřešena otázka hodnocení CME aktivit zmíněných v bodě 7.
Vážený pane profesore, doufáme, že naše poznámky bude moci komise pracující pod Vaší záštitou
vzít v úvahu při další práci na systému vzdělávání a děkujeme za příležitost se k uvedeným tezím
vyjádřit.
Jménem výboru ČSDP si Vám dovolujipopřát krásné svátky a hodně úspěchů a osobní pohody do
nového roku.
V úctě
Petr Pohunek
===============================
Prof. MUDr. Petr Pohunek, CSc. FCCP
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