Zápis z 5. schůze výboru a revizní komise České společnosti dětské pneumologie ČLS JEP
04.09.2019 Pediatrická klinika FN Motol

Přítomní
Členové výboru a revizní komise: Prof. MUDr. P. Pohunek, CSc., MUDr. P. Koťátko, MUDr. T.
Svobodová, CSc., MUDr. T. Doušová
Host: MUDr. Jana Tuková, PhD.

1. Webové stránky České společnosti dětské pneumologie: doporučené postupy v dětské
pneumologii
- v přípravě non-CF bronchiektázie (MUDr. J. Tuková), nutná revize Prof. Pohunkem
2. Výboru předloženy výsledky po vyplacení odměn za aktivní účast na Konferenci dětské
pneumologie + bronchoskopickém kurzu v roce 2019, vyplaceno celkem 107 000,- Kč aktivum
z těchto dvou akcí 42 534, 15 Kč.
3. Termín Bronchoskopického kurzu v prostorách FN Motol určen na 16.3.2020, doba trvání 3 dny
4. Výbor schválil převzetí záštity nad jednodenní konferencí o neinvazivní ventilační podpoře
pořádané firmou Philips v průběhu 11/2019, aktivní účast MUDr. Doušové ve formě ústní
prezentace
5. Výbor schválil termín konání Konference dětské pneumologie 4.4.2020, předběžná hlavní
témata: 1. TBC a mykobakteriózy v různých souvislostech, 2. Současné možnosti intervenční léčby
v dětské pneumologii.
- udělení čestného členství Společnosti dětské pneumologie: zatím bez návrhu
6. Atestace v oboru Dětská pneumologie proběhne 13.11.2019, přihlášen MUDr. Václav Koucký
(FN Motol), výborem zvažována možnost pořádání předatestačního kurzu v následujícícm roce.
7. Diskutován současný nejasný stav přípravy vzdělávacích programů v nástavbových oborech
včetně Dětské pneumologie, výborem pověřen předseda Prof. Pohunek k jednáním s IPVZ a
Ministerstvem zdravotnictví.
8. Výbor seznámen s žádostí firmy MR Diagnostic o písemnou podporu zařazení přístroje Simeox
do číselníku MZV, hlasování (4 pro, 1 absence), výbor schválil zformulované znění odpovědi
vyhotovené Prof. Pohunkem, MUDr. Doušovou a Mgr. Pleškovou. Vyjádření bude zasláno ředitelce
Klubu Cystické fibrózy Simoně Zábranské (zástupkyně pacientské organizace v jednáních s MZV a
zdravotními pojišťovnami).

9. Výbor upozorňuje na možnost slevy při včasném přihlášení na konferenci CIPP, odkaz bude
umístěn na webové stránky.
10. Výbor odsouhlasil vypsání 2 cestovních grantů ve výši 2 x 18 tisíc určených k aktivní účasti na
konferencích CIPP nebo ERS pro adepty mladší 35 let.
11. Výbor pověřuje MUDr. Terezu Doušovou jako zástupce v nově vznikající pracovní skupině pro
Neinvazivní ventilační podporu.

Zapsala: MUDr. T. Doušová
Schválil: Prof. MUDr. P. Pohunek, CSc.

