Zápis ze schůze výboru a revizní komise České společnosti dětské pneumologie ČLS JEP
ve Fakultní nemocnici v Motole, Praha, 2.10. 2017 ve 13:30 hodin

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

1. Prof. Pohunek po přivítání provedl kontrolu minulého zápisu, výbor konstatoval, že většina bodů
byla splněna.
2. Prof. Pohunek informoval výbor o provedené survey sledování dospělých pacientů s PCD. Výbor
konstatoval, že bude třeba dalšího průzkumu, neboť z výsledků vyplývá malé povědomí o
diagnóze PCD.
3. Prof. Pohunek informoval, že na základě předchozího souhlasu výboru byl z prostředků
společnosti zakoupen dětský model (fantom) k nácviku a výuce dětské bronchoskopie.
4. Prof. Pohunek odeslal za výbor připomínky k návrhu vyhlášky o elektronickém receptu.
5. V termínu 29.11.2017 proběhne další atestace z dětské pneumologie s jednou uchazečkou.
6. Již 8. kurz dětské flexibilní bronchoskopie proběhne ve dnech 5.3. - 7.3.2018 opět ve FN Motol
v Praze.
7. 17. konference dětské pneumologie se bude konat 7.4.2018 v hotelu Don Giovanni v Praze.
Výbor projednal předběžný návrh programu konference a souhlasil se zařazením dvou hlavních
bloků přednášek a rozdělením přednášek Varia na dopolední a odpolední bloki, jako tomu bylo
v roce 2017.
8. 1. blok

1. CF jako model péče o chronické onemocnění v 21. století
2. CF jako model kontinuální péče o dětského pacienta od dětství do dospělosti.
3. Péče o nemocné s PCD jako dosud nenaplněná výzva

Varia I.
2. blok

1. Postižení plic u systémových onemocnění u dětí.
2. Nutriční péče o chronicky nemocní pacienty
3. Psychologická péče o pacienty s chronickými chorobami

Varia II

9. Na www stránky společnosti je nutno uvést termíny konference a kurz dětské flexibilní
bronchoskopie.
10. Výbor se dohodl, že postupně budou vypracovány obvyklé postupy v léčbě různých onemocnění,
které budou oponovány členy výboru a po jejich schválení budou umístěny na www stránky
společnosti. ( akutní laryngitida).
11. Společnost vypíše stipendium pro mladé členy ČSDP ve výši 2x 18000 Kč na podporu aktivní
účasti na kongresech CIPP a ERS v roce 2018.
12. V příštím roce končí volební období současného výboru a proběhnou proto nové volby. Sekretář
připraví přehled činnosti za volební období. Je třeba vybrat kandidáty do volební komise a
podepsat s nimi jejich souhlas.
13. Příští schůze 10.1.2018 ve 13,30 ve FN Motol.
14. Výbor uvažuje o výjezdním zasedání výboru v roce 2018 v Olivově dětské léčebně v Říčanech u
Prahy.
22.10.2017
Prof. MUDr. František Kopřiva, PhD v.r.
Schválil Prof. MUDr. Petr Pohunek, CSc.

