Zápis z online schůze výboru a revizní komise České společnosti dětské pneumologie ČLS JEP
dne 11.3.2021
Přítomni: Pohunek, Doušová, Koťátko, Svobodová, Paukert
Host: Tuková
Nepřítomni: Kopřiva, Pohl, Honomichl
1. Kontrola zápisu ze schůze 23.6. a aktualizace projednávaných bodů.
2. Kontrola členské základný společnosti – k 10.3.2021 evidováno 94 členů.
3. Noví členové – MUDr. Megvinet-Chucesov David - Praha, MUDr. Veronika Schwarzová –
Plzeň – výbor bere na vědomí a s členstvím jednomyslně souhlasí.
4. Vzdělávací program – Nová a nyní platná verze uveřejněna ve Věstníku MZČR 2/2021.
https://www.mzcr.cz/wp-content/uploads/2021/02/Vestnik-MZ_2-2021.pdf
Noví kandidáti se již budou hlásit do přípravy podle nového programu.
5. Vzhledem k novému vzdělávacímu programu, kde je i specifikace požadavků na
akreditované zařízení, je nutná nová akreditace / reakreditace zdravotnických zařízení,
která budou chtít školit kandidáty na specializovanou způsobilost Dětská pneumologie.
6. Zajištění výuky Modulu VII – Tuberkulóza dětí a dospívajících – může být řešeno smluvně
s Pediatrickou klinikou FTN Praha, zajištění Modulu VIII – Cystická fibróza – lze řešit
smluvně s FN Motol v Praze.
7. Termíny atestace z Dětské pneumologie v roce 2021 jsou vypsány na 12.5. a 10.11.
8. Dr. Pohunek informuje o tom, že již byla podána žádost o doplnění atestační komise o
MUDr. Terezu Doušovou, zatím není odezva z MZČR.
9. Bronchoskopický kurz v roce 2021 vzhledem k pandemii COVID-19 organizován nebude.
Předběžně v plánu na březen 2022, podle aktuální situace.
10. Konference Dětská pneumologie proběhne 10.4.2021 ve virtuálním formátu – zajišťuje
agentura AMCA. K dispozici bude jak studio, tak možnost přednášek vzdáleným
přístupem. Program konference je průběžně doplňován a aktualizován na
www.detskapneumologie.cz
11. Výbor určil moderátory sekcí a odsouhlasil doplnění programu o aktuální problematiku
COVID-19.
12. Po dohodě s výborem ČPFS byla určena zatím tři centra pro péči o dospělé nemocné s
PCD
a. Plicní klinika FN Hradec Králové
b. Plicní klinika FN Brno
c. Plicní klinika FN Bulovka Praha
13. Centra pro biologickou léčbu astmatu u dětí a dospívajících:
a. FN Motol – Pediatrická klinika (ve spolupráci s Ústavem imunologie 2. LF UK a FN
Motol)
b. FN Olomouc - Dětská klinika
14. Cestovní granty udělené v roce 2020 k účasti na mezinárodních odborných akcích
zůstávají v platnosti pro použití na akcích v budoucnu, může již jít i o jiné téma, než
původně anotované, je ale třeba nový souhlas výboru po ověření, že jsou nadále splněny
podmínky grantu.
Zapsal: Pohunek
Ověřila: Doušová

