Zápis ze schůze výboru a revizní komise České společnosti dětské pneumologie ČLS JEP
ve Fakultní nemocnici v Motole, Praha, 10. 1. 2018 ve 13,30 hodin

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

1. Prof. P. Pohunek přivítal členy výboru a popřál všem do roku 2018.
2. Prof. P. Pohunek informoval výbor o detailech provedené survey PCD u dospělých
pacientů. Její předběžné výsledky jsou neuspokojivé od 12 lékařů informace o 21
pacientech s ne zcela přesnými diagnózami.
3. V listopadu 2017 složila úspěšně MUDr. J. Bartošová atestaci z dětské pneumologie.
4. Prof. P. Pohunek oznámil, že pro kurz flexibilní bronchoskopie 5.-7.3.2018 byla potvrzena
zrekonstruovaná posluchárna SP2 ve FN Motol.
5. Prof. P. Pohunek zhodnotil postup příprav XVII. konference dětské pneumologie a výbor
po diskuzi odsouhlasil program konference, který bude vystaven na webové stránky
společnosti.
6. Následně proběhla diskuze nad textem doporučeného postupu – akutní subglotické
laryngitidy - autorů Koťátko, Ťuková, Byly vzneseny připomínky k tomuto textu jak k
obsahu tak i struktuře, Po jejich zapracování bude konečný text předložen výboru ke
schválení.
7. Společnost vypsala 2 granty ve výši po 18 000 Kč pro členy společnosti do 35 let věku
s aktivní účastí na kongresu CIPP nebo ERS v roce 2018.
8. Poslední volby proběhly v roce 2014, a proto musí letos do června 2018 proběhnout nové
volby do výboru a revizní komise podle nových stanov ČLS JEP. Výbor se rozhodl pro
zjednodušení o elektronické formě voleb. Oznámení elektronické formy voleb mailem
členům a potvrzení jejich aktuální mailové adresy považujeme jako možnost zvýšení
účasti členů ve vlastních volbách. Organizací voleb výbor pověří agenturu AMCA ve
spolpráci se sekretariátem ČLS JEP. V prvním kroku je třeba navrhnout kandidáty a
zajistit jejich souhlas s kandidaturou do výboru společnosti a do revizní komise. Následně
proběhnou vlastní elektronické volby.
9. V listopadu 2017 proběhla v Praze mezinárodní konference ENTeR-chILD intersticiální plicní nemoci dětí a dospělých, které se zúčastnilo téměř 100 účastníků
z celého světa a skupina českých lékařů, ČSDP se podílela na organizaci.
10. Výbor souhlasí s předloženým souhrnem studií podporujících profylaxi Palivizumabem u
novorozenců s prokázanou CF ze screningu. Výbor pověřil prof. F. Kopřivu, aby zahájil
jednání se zdravotními pojišťovnami o schválení profylaxe novorozenců s prokázanou CF
ze screningu Palivizumabem. Za rok 2017 byla u 19 novorozenců screeningem potvrzena
CF.
11. Prof. Kopřiva vypracuje přehled činnosti společnosti za toto volební období.

12. Výbor se dohodl, že dne 13. 6. 2018 ve 13 ,00 se setká na výjezdním zasedání v Olivově
dětské léčebně v Říčanech u Prahy

Olomouc 13.1.2018

Zapsal Prof. MUDr. F Kopřiva,Ph.D.
vědecký sekretář
Schválil: Prof. MUDr. Petr Pohunek, CSc

