Zápis ze schůze výboru a revizní komise České společnosti dětské pneumologie ČLS JEP
ve Fakultní nemocnici v Motole, Praha, 3. 10. 2016 ve 14 hodin
Přítomní : Prof. MUDr. P. Pohunek, CSc., MUDr. H. Honomichlová, Prof. MUDr. F. Kopřiva,
PhD., MUDr. P. Koťátko, MUDr. J. Pohl
Omluvení : MUDr. J. Turzíková, MUDr. P. Honomichl
1. Prof. Pohunek připomněl podzimní termín atestace 9. 11. 2016, atestovat bude MUDr.
Arpád Kerekes z Brna
- Téma jeho atestační práce - Indikace a úskalí flexibilní bronchoskopie BAL u
onkologicky nemocných dětí. Oponentem byla jmenována MUDr. T. Svobodová,
CSc.
2. Výbor projednal a schválil Doporučený postup k používání přístroje CoughAssist
předložený Mgr. Kateřinou Neumannovou (Olomouc), na jehož tvorbě se za ČSDP
z pověření výboru podílela MUDr. Tereza Doušová.
3. Prof. Pohunek znovu upozornil na nedostatečný stav a náplň webových stránek
společnosti. Výbor schválil oslovení MUDr. Jany Tukové (KDDL Praha) a její pověření
funkcí odborného správce stránek.
4. Prof. Pohunek informoval výbor o zájmu českých kolegů ze Švédska zúčastnit se VII.
bronchoskopickém kurzu, který je plánován v termínu 20.3. – 22.3. v Praze za podpory
firem Olympus a Medinet (Pentax). Vzhledem k rekonstrukci poslucháren ve FN Motol,
kde se tradičně kurz konal, prof. Pohunek zajistil náhradní prostory v posluchárně
teoretických ústavů 2. LF UK v areálu Plzeňská. Kurz je již naplněn, je vytvořena čekací
listina na rok 2018.
5. Výbor diskutoval o odborné náplni konference ČSDP v roce 2017 a pro dopolední
program se dohodl na předběžném programu:
1. blok
Chronická péče o pacienty s respiračním selháním
Dlouhodobá ventilace dětských pacientů v domácím prostředí
Respirační fyzioterapie v domácím prostředí
Současný stav a možnosti dětské paliativní péče v ČR
2. blok (témata vybraná účastníky konference 2016)
Závažné respirační infekce v dětském věku
Bronchiolitis a její následky
Komplikované pneumonie u dětí
Současná antibiotická politika u respiračních infekcí
6. Příští schůze bude ve středu 21.12.2016 ve 14 hodin ve FN Motol.

Zapsal F. Kopřiva, 13. 10. 2016

