Zápis ze VI. schůze výboru České společnosti dětské pneumologie ČLS JEP
ve Fakultní nemocnici v Motole, Praha, 9.9.2015 ve 14 hodin

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

1. Prof. Pohunek přivítal členy výboru a provedl rekapitulaci zápisu poslední schůze.
2. Na podzimní termín atestace není zatím nikdo přihlášen.
3. Prof. Pohunek informoval výbor o situaci s úpravou indikací a řešení úhrady
omalizumabu. Po kontrolách VZP byli někteří pacienti vyřazeni, jejich léčba se nyní
řeší individuálně po žádosti a souhlasu RL. Připraveno na 15.9. jednání zástupců
ČSAKI, ČPFS a ČSDP s vedením VZP. Prof. Pohunek vzhledem ke své nepřítomnosti
požádal doc. Milana Teřla, zastupujícího ČPFS, aby současně tlumočil i názory ČSDP.
U dětí by vstupní indikační vyšetření a rozhodnutí o indikaci a dávce mělo probíhat
vždy ve FN Motol. Aplikace by mohla pak být delegována do jiného centra podle
vzdálenosti k místu bydliště.
4. Prof. Pohunek jednal se zástupci firmy Olympus a byla mu přislíbena opět podpora
VI. Bronchoskopického kurzu, ten se bude konat 14.-16.3.2016. Prof. Pohunek požádá
předsedy ČFPS, společností pro anestezii a intenzivní medicínu a společnosti ORL o
souhlas s rozesílkou 1. oznámení cestou ČLS JEP tak, aby byl znám předběžný počet
zájemců co nejdříve. Minimální počet zájemců nutný pro konání kurzu byl stanoven
na 10, nejvyšší počet 16.
5. Dr. Koťátko informoval o současné situaci s možností aplikace BCG vakcíny. V Praze
bylo naočkováno 63 dětí dávkou 0,1 ml i,d bez časných komplikací. Od konce června
je k dispozici souhlas MZd s polskou vakcínou. Dr Koťátko připraví aktualizovaný
seznam kalmetizačních center. Dále informoval přítomné, že od roku 2014 byly v ČR
již léčeny 3 děti s basilární meningitidou.
6. MUDr. Turzíková zjistila situaci s prováděním potních testů na pracovištích v ČR.
Jsou potíže s nasmlouváním kódu Odběr potu do kapiláry (kod 25137) u VZP, která
mylně argumentuje., že jsou schválena jen tři centra (Praha, Hradec a Brno) To se týká
pouze Cl v potu při potvrzení patologického výsledku skríningu CF. Prof. Pohunek
napsal dopis se žádostí o nápravu na VZP s upozorněním na tento omyl a požádal o
nápravu.
7. Prof. Pohunek vypracoval odpověď ČSDP na žádost o stanovisko k lékům s obsahem
acetylcysteinu p.os v léčbě u dětí a o stanovisko k podmínkám úhrady na zaslané

otázky SUKLU. U dětí nejsou relevantní data studií (jako např. u dospělých pacientů
- u IPF studie PANTER). U pacientů s CF se využívá inhalace hyperosmolárního
roztoku NaCl, Amiloridu a případně Pulmozym, vše vždy spojené s fyzioterapií.
Doporučujeme nicméně zachovat dostupnost této mléčby a rozšíření léčebných
možností podle klinického obrazu u pacientů s bronchiektáziemi.
8. Po diskuzi byl připraven předběžný návrh odborného programu konference Dětská
pneumologie 2016
1. Úskalí provedení a interpretace funkčního vyšetření plic Kociánová

návrh MUDr.

2. Nové možnosti vyšetřování plicních funkcí u dětí včetně metody vyplavování
dusíku - LCI – MUDr. Koucký
3. Vyšetření funkce plic u dětí s perinatálním plicním postižením – MUDr. Tuková
4. Imunologické vyšetření a jeho interpretace při onemocnění plic u dětí – návrh
MUDr. Poloučková
5. Současné možnosti a metody imunologické léčby – Prof. Litzman
6. Imunitní systém a očkování – přednášející zatím nenavržen
9. MUDr. T. Svobodová vyžádá seznam dětí po hrudních operacích z kliniky dětské
chirurgie Motol včetně dětí po korekci brániční hernie v Podolí. Společně s prof.
Kopřivou rozešle jmenný seznam pacientů lékařům podle bydliště v jednotlivých
krajích.
10. Další schůze bude 9.12.2015 ve 14 hodin

23.9.2015

zapsal Prof. MUDr. F. Kopřiva,Ph.D

