Zápis ze schůze výboru České společnosti dětské pneumologie ČLS JEP
ve Fakultní nemocnici v Motole, Praha, 17. 6. 2015 ve 14 hodin

Přítomní: Prof. MUDr. P. Pohunek, CSc., Prof. MUDr. F. Kopřiva, PhD., MUDr. T.
Svobodová, CSc., MUDr. P. Koťátko,
Nepřítomní : MUDr. J. Turzíková, MUDr. P. Honomichl, MUDr. J. Pohl, MUDr. Helena
Honomichlová

1. Prof. MUDr. P. Pohunek, CSc přivítal přítomné členy výboru a zahájil schůzi
kontrolou zápisu minulé schůze.
2. Dne 13.5.2015 úspěšně složila atestaci z dětské pneumologie MUDr. L Pousková
(Plzeň).
3. Další kandidáti k atestaci pro rok 2015 zatím přihlášku nepodali.
4. Společnost dostala k připomínkám nový návrh zákona o specializačním vzdělávání.
Zásadní připomínky nejsou, v návrhu ale nejsou uvedeny nadstavbové obory,
vyjmenovány jsou pouze obory základní.
5. Prof. Pohunek se účastnil jednání o očkování nedonošenců, v současné době došlo
k formulaci kompromisního návrhu postupu po jednání ČSAKI a České neonatologické
společnosti. MUDr. P. Koťátko zkontaktoval podle zadání z minulé schůze MUDr. D.
Markovou za centra komplexní péče, je preference očkování nedonošenců spíše
variantou Infanrix Hib než hexavakcinou.
6. Po náboru na konferenci se ČSDP rozrostla o tři nové členy.
7. Konference Dětské pneumologie byla uzavřena s pozitivním finančním výsledkem,
výbor podporuje využití prostředků na podporu mladých lékařů v aktivní účasti na
významných mezinárodních akcích.
8. Výboru byla doručená žádost MUDr. K. Beránkové (Praha) o příspěvek na aktivní
účast na kongresu ERS (Amsterdam) s potvrzením přijatého posteru. Výbor po
projednání příspěvek ve výši 15.000 Kč schválil.
9. Výboru byla doručená žádost MUDr. P. Šimůnkové (Praha) o příspěvek na aktivní
účast na kongresu CIPP (Krakov) s potvrzením přijatého posteru. Výbor po projednání
příspěvek ve výši skutečných nákladů do výše 10.000 Kč schválil
10. Výbor byl informován prof. Pohunkem, že byly provedeny hloubové kontroly VZP
v centrech biologické léčby těžkého astmatu omalizumabem, které se týkaly i
některých dětských pacientů a řada pacientů byla vyřazena pro údajné nedodržení

indikačních kritérii. Následně proběhlo společné jednání zástupců výborů společností
ČSAKI, ČPFS a ČSDP, na kterém bylo dohodnuto, že bude iniciováno jednání se
SÚKL, MZdČR a VZP o úpravě indikačních kritérií tak, aby byla nesporná a
neumožňovala různý výklad. Výbor souhlasí s navrženými kritérii pro léčbu dětí od 6 –
12 let
11. Výbor odsouhlasil termín 6. kurzu dětské flexibilní bronchoskopie ve dnech 14.–
16.3.2016 v Praze. Prof. Pohunek kontaktuje firmu Olympus se žádostí o opětovnou
podporu. Předběžná informace bude rozeslána cestou ČLS JEP pro zjištění zájmu, a to
i na Slovensko.
12. Termín konference na 16. 4. 2016, hotel DAP v Praze, předběžný návrh hlavních
témat: Funkční vyšetření plic, anomálie a vrozené vady plic respiračního traktu a jejich
další prognóza.
13. Prof. Pohunek informoval výbor o jednání o asociovaném členství ERS s vedením
ERS. V současné době není ze strany ERS zájem o jednání o přidruženém členství
jiných, než hlavních národních společností (u nás tedy ČPFS). Navíc podmínky, za
kterých by asociované členství mohlo vzniknout, jsou pro ČSDP v podstatě
nesplnitelné. Výbor se usnesl, že zatím nebudeme aktivně v jednání pokračovat,
vyčkáme případné reakce ERS v budoucnu. Těm, kdo mají zájem o výhodnou formu
členství, doporučujeme v současné době členství v ČPFS, která podepisuje asociaci
s ERS nyní na kongresu v Brně.
14. V rámci postgraduálního vzdělávání v oboru Dětská pneumologie vznikla nejasnost
ohledně dostupnosti modulu Dětská TBC. Tento modul je zajišťován Dětskou klinikou
IPVZ v Thomayerově nemocnic a je zaštítěn akreditací pracoviště v oboru Dětské
lékařství.
15. Výbor již na minulé schůzi pověřil MUDr. Turzíkovou k zjištění situace
s nasmlouváváním nového kódu pro vyšetřené Cl v potu metodou Macroduct. Zatím
nebyla předložena zpráva o současném stavu.
16. V ČR je nyní k dispozici BCG vakcína polského výrobce, je jí možno objednat u firmy
Avenir. Dávka je vyšší - 0,l ml i.d. – MUDr. Koťátko zašle výboru zprávu o současném
stavu BCG vakcinace.
17. Příští schůze výboru a revizní komise bude ve středu 9.9.2016. od 14 hodin na
Pediatrické klinice FN Motol.

Olomouc dne 19.6.2015

zapsal: Prof. MUDr. F.Kopřiva,PhD.

