Zápis ze schůze výboru a revizní komise České společnosti dětské pneumologie ČLS JEP
ve Fakultní nemocnici v Motole, Praha, 21. 12. 2016 ve 14 hodin
Přítomní : Prof. MUDr. P. Pohunek, CSc., Prof. MUDr. F. Kopřiva, PhD., MUDr. T.
Svobodová, CSc., MUDr. P. Koťátko, MUDr. J. Turzíková, MUDr. J. Pohl, MUDr. P.
Honomichl, MUDr. H. Honomichlová,
1. Prof. Pohunek zhodnotil pozitivně současnou úroveň nově přepracovaných webových
stránek společnosti, o které se z pověření výboru stará MUDr. Jana Tuková. Stránky jsou
nyní přehlednější a bude především třeba zlepšit jejich odbornou náplň.
2. S tím souvisí potřeba přípravy doporučených postupů a SOP pro praxi, které by měly být
postupně na webu zveřejněny. Jako první texty byly navrženy:
a. Péče o pacienty s CF - pracovní skupina má schválené SOP, prof. Pohunek
výbor osloví MUDr. Skalickou a případně po domluvě a souhlasu autorů budou
některé vybrané SOP zveřejněny na webu společnosti.
b. Pneumonie – základní postupy, ATB léčba, RTG – zodpovídá MUDr. Koťátko,
který osloví možné autory s nabídkou spolupráce na textu.
c. Laryngitida – základní léčebné postupy.
Všechny texty určené ke zveřejnění na webu, budou předloženy k oponentuře a schválení
výboru.
3. Výbor vzal na vědomí, že MUDr. Arpád Kerekes z FN Brno úspěšně složil zkoušku
z dětské pneumologie.
4. Prof. Pohunek informoval o dokončení textu Asthma bronchiale v ordinaci PLDD, který
publikuje ČIPA spolu s OSPDL a který bude distribuován jako příloha Vox Pediatriae. S
praktickými lékaři pro děti a dorost projedná možnost zveřejnění textu i na webu ČSDP.
5. Výbor diskutoval možnost umístění seznamu atestovaných dětských pneumologů na
webové stránky ČSDP, zatím nedospěl k jednoznačnému závěru.
6. 7. kurz dětské flexibilní bronchoskopie je naplněn, přihlášeno je 15 účastníků. Bude se
konat v areálu 2. LF UK na Plzeňské ulici, v termínu 20.3. – 22.3.2017. Aktualizované
prezentace je třeba odeslat co nejdříve prof. Pohunkovi, aby bylo možné včas vytisknout
syllabus pro účastníky.
7. Výbor prodiskutoval další možnost podpory vzdělávání a vědecké práce mladých lékařů
a odsouhlasil vypsání dvou vzdělávacích grantů na podporu účasti na kongresu dětské
pneumologie (CIPP) v Lisabonu v červnu 2017 nebo na kongresu Evropské respirační
společnosti v Miláně v září 2017. Podmínkou udělení grantu pro zájemce ve věku do
dovršeného věku 36 let je potvrzení přijetí abstraktu. Přesné podmínky budou zveřejněny
na webu společnosti do 8.1.2017.
8. Příprava konference Dětská pneumologie 2017 – termín konání 8.4.2017, hotel DAP,
Praha 6.
Předběžný program:
1. blok
Chronická péče o dětské nemocné s respiračním selháním.
Dlouhodobá domácí ventilace přístrojová podpora.
Respirační fyzioterapie u těžkých stavů v domácím prostředí.
Současný stav a možnosti dětské paliativní péče v České republice.
Za přípravu zodpovídá MUDr. Svobodová, MUDr. Blažek, MUDr. Mojžíšová
2. blok (témata vybraná účastníky konference 2016)
Závažné respirační infekce v dětském věku.
Bronchiolitis, její terapie a dlouhodobé následky.
Těžké a komplikované pneumonie u dětí.
Současná antibiotická politika u respiračních infekcí.

Za přípravu zodpovídá MUDr. Koťátko, MUDr. Tuková, prof. Kopřiva
Předsedající – 1. blok Pohunek, Kopřiva, 2. blok Svobodová, Koťátko
varia 1 Turzíková, Honomichlová, varia 2 Pohl, Doležalová
Výbor rozhodl o změně řazení bloků tak, že Varia 1 budou řazena po 1.dopoledním
bloku, varia 2 po 2. hlavním bloku, kterým bude začínat odpolední program.
9. Výbor diskutoval možnost větší prezentace ČSDP na pneumologických akcích.
Projednáme možnost symposia na kongresu ČPFS v roce 2018, Dr. Svobodová projedná
s prof. Homolkou možnost účasti na symposiu pneumologických kasuistik v prosinci
2017. Další možností je setkání pneumologů v Emauzích a konference v Luhačovicích.
10. Další schůze výboru se bude konat 7.4.2017, místo bude upřesněno.
Zapsali F. Kopřiva, P. Pohunek

