Zápis ze schůze výboru a revizní komise České společnosti dětské pneumologie ČLS JEP
v restauraci Luka Lu, Praha, 7. 4. 2017 v 18 hodin
Přítomni: Prof. MUDr. P. Pohunek, CSc., Prof. MUDr. F. Kopřiva, PhD., MUDr. T.
Svobodová, CSc., MUDr. P. Koťátko, MUDr. J. Turzíková, MUDr. P. Honomichl.
Omluveni: MUDr. H. Honomichlová, MUDr. J. Pohl
1. Prof. Pohunek informoval, že došla jedna žádost o udělení grantu. Vzhledem k tomu,
že žádost splnila všechny podmínky vypsaného grantu. Výbor souhlasí po zhodnocení
úrovně přijatého abstraktu s udělením nezávislého cestovního grantu MUDr. V.
Kouckému na podporu aktivní účasti na kongresu CIPP v Lisabonu v červnu 2017.
2. Výbor souhlasí s konečným programem 16. konference Dětské pneumologie, konané
8. 4. 2017 v Praze a schválil předsedající v jednotlivých sekcí konference. Na
konferenci budou opět k dispozici archy pro návrhy témat účastníků programu
konference v roce 2018.
3. Prof. Pohunek informoval výbor, že k datu schůze má Česká společnost dětské
pneumologie 92 členů. O tomto budou účastníci konference informováni a vyzváni
k členství ve společnosti s cílem překročit počet 100 členů.
4. Prof. Pohunek informoval výbor, že k podzimnímu termínu atestace je přihlášená
MUDr. J. Bartošová z FN Motol.
5. Prof. Pohunek informoval členy výboru o proběhlé konferenci o PCD v rámci běžící
akce COST, v níž se účastní za Českou republiku FN Motol. Pracovní skupina pro
PCD v Motole bude iniciovat průzkum mezi pneumology pro dospělé s cílem
vyhledání dosud neevidovaných nemocných s PCD v České republice.
6. Prof. Pohunek informoval i o zahájení nové akce COST zaměřené na intersticiální
plicní nemoci v dětském věku. Českou republiku zastupuje Pneumologická klinika TN
v Praze a Pediatrická klinika v Motole. V rámci této akce COST byli čeští zástupci
pověřeni organizací inaugurační konference v Praze ve dnech 1. – 3. 11 2017. Bude
možnost účasti pro české účastníky, podrobnosti na stránkách ČSDP v průběhu léta.
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