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Schůze výboru ČPCHS  dne 3. 12. 2015 v 12:00 v Praze Motole 

2015/3 

 

Přítomni: Prof. MUDr. Petr Havránek CSc., prim. MUDr. Jaroslav Koudelka CSc, Prof. MUDr. Ladislav 

Plánka Ph.D., MUDr. Jindřich Preis Ph.D., MUDr. Martin Prchlík, Doc. MUDr. Michal Rygl Ph.D., Prof. 

MUDr. Richard Škába CSc, Prof. MUDr. Jiří Šnajdauf DrSc. 

 

Omluveni: prim. MUDr. Tomáš Malý 

 

Za revizní komisi: prim. MUDr. Karel Harvánek, prim. MUDr. Milan Machart 

 

Návrh programu: 

1. schválení programu schůze 

2. kontrola zápisu z minulé schůze  

3. kontrola úkolů z minulé schůze 

3. zpráva předsedy ČPCHS       (doc. Rygl) 

4. specializační vzdělávání v dětské chirurgii          (prof. Šnajdauf) 

5. zprávy z traumatologické sekce     (prof. Havránek) 

6. návrh programu činnosti ČPCHS 2016-2019   (prof. Plánka) 

6. návrh statistiky 2015-2019     (MUDr. Prchlík)  

7. Colorectal club 11-13 června 2016 Praha          (prof. Škába)                  

8. kongres 2016                                                                    (MUDr. Malý) 

9. různé - diskuze k popáleninové medicíně                          (MUDr. Preis) 

10. plán dalších akci 

 

1. Schválení programu schůze: 

návrh programu schůze byl schválen všemi přítomnými členy výboru.  

 

2. kontrola zápisu z minulé schůze: 

zápis ze schůze výboru v Českém Krumlově 2015/2 byl schválen všemi přítomnými členy výboru.  

 

3. kontrola úkolů z minulé schůze: 

a) aktivita ke zlepšení ohodnocení kódů dětské chirurgie v rámci programu DRG RESTART zajišťuje 

prof. Plánka – plněno průběžně. Na příští schůzi výboru zajistí prof. Plánka první příklady nových návrhů 

a umístění dětských diagnóz v novém systému. Vše je zatím ve fázi tvorby a vývoje, stěžejní je sběr 

informací z referenčních nemocnic, zejména jejich náklady na konkrétní výkony. Na příští schůzi plánuje 

účast opět i doc. Dušek s přesnějšími informacemi. 

b) SZV – připomínkové řízení – výbor nadále pověřuje pro další jednání MUDr. Prchlíka, který bude      

hájit koeficient pro dětské pacienty i za dětskou chirurgii  - plněno průběžně  
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c) zpracování statistiky úmrtí za rok 2013 – úkol pokračuje. Data ze všech oddělení zaslat MUDr. 

Prchlíkovi (statistika každoroční – výkony za 2014, úmrtí 2013-2014) – statistiku zatím neposlala     

všechna oddělení – úkol trvá – presentace výsledků na schůzi výboru. 

 

4.  Zprávy předsedy ČPCHS: 

a) celostátní pediatrický kongres – bude domluveno konkrétní téma k jednotlivým vyzvaným 

přednáškám z oboru dětské chirurgie, které vzejde z pediatrické společnosti  

b) složení akreditační komise MZ na roky 2016 – T. Pešl, J. Preis, T. Malý, L. Plánka, M. Rygl, 

c) spolupráce s ČR 2 – 30. 5. 2016 - M. Rygl: Chirurgie vrozených vad 

          20. 6. 2016 - L. Planka: Dětská chirurgie  

           ?     K. Harvánek: Laparoskopie v dětském věku 

           ?     P. Havránek: dětské úrazy, 

d) novela vyhlášky 187/2009 o minimálních požadavcích na studijní programy všeobecné lékařství, 

zubní lékařství, farmacie a na vzdělávací program praktického lékařství. Novela zahrnuje transpozici 

směrnice EU. ČPCHS zaslala formální připomínku k nejednotné struktuře  paragrafů 2, 3, 4. 

e) vzdělávací program oboru Dětské chirurgie - na stránkách MZd je správně uveden 1 měsíc 

skeletální traumatologie na akreditovaném pracovišti III. typu, chyba v tištěné formě nebyla objasněna,  

f) stránky ČPCHS mají novou strukturu, zpracoval WebActive s.r.o. správcem bude L. Planka 

(www.detskachirurgie.cz), zavedení části s omezeným přístupem požadované traumatologickou sekcí 

bude dále diskutováno, 

g) WOFAPS 2022 by mohl být v ČR ve spolupráci s firmou Guarant, výbor souhlasí a pověřuje 

předsedu M. Rygla k dalším jednáním. 

      

5. Specializační vzdělávání v dětské chirurgii (prof. Šnajdauf): 
Specializační program zůstává stejný, včetně doporučených předatestačních stáží. 

 

6. Traumatologická sekce (prof. Havránek):      
a) proběhl audit dětských traumacenter v ČR – všechna DTC byla schválena bez připomínek, 

b) proběhla schůze traumatologické sekce – 21. -23. 10. 2015, Kuřim – viz přiložený zápis ze schůze, 

c) 14 setkání pracovní skupiny dětské ortopedie bude 9-10. říjen Konstantinovy lázně 

d) proběhlo symposium Prevence dětských úrazů 4. - 6. 11. 2015 v Rožnově pod Radhoštěm, 

pořadatelem bylo TC Ostrava (Norské fondy) – potvrdil se rozdílný přístup k ošetřování tupých poranění 

u dětí na pracovištích, kde zajišťují péči o dětské úrazy dospělý traumatolog nebo ortopéd  

e) ve dnech 19. -20. 4. 2016 je plánována pracovní schůze vedoucích Center dětské traumatologie a 

vedoucích odpovídajících dětských JIRP. 

 

7. Návrh programu činnosti ČPCHS 2016-2019 (prof. Plánka): 

Prof. Plánka představil pracovní návrh programu činnosti a návrh na výhody pro členy ČPCHS. Pracovní 

verze bude rozeslána členům výboru k připomínkování do 15. 3. 2016. V rámci emailové korespondence 

doplní ostatní členové výboru své návrhy a komentář k prvnímu návrhu. Na příští schůzi výboru ČPCHS 

budou jednotlivé body odsouhlaseny, doplněny nebo odstraněny a pro další období bude vždy zařazeno 

jedno nosné téma na výborovou schůzi, aby bylo časově možné diskuzi zvládnout a současně aby bylo 

možné se na něj připravit. Návrh na výhody pro členy je prvním tématem k diskuzi na příští výbor. 

Termín k připomínkám pro oba dokumenty do 15. 4. 2016 na email doc. Rygla.  

 

8. Návrh statistiky 2015-2019 (MUDr. Prchlík): 

a) současný sběr přestává být funkční především pro liknavost v poskytování dat z jednotlivých 

pracovišť, 

b) zvažováno i zjednodušení sběru dat s možností počítačového sběr z NIS – při současném 

vyplňování je pravděpodobná významná chybovost, 

http://www.detskachirurgie.cz/
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c) nová struktura by měla řešit nejednotné vykazování dle diagnóz a výkonů, 

d) všichni přítomní plně podporují pokračování ve sběru dat, bude snaha o zpřesnění a zjednodušení 

údajů, současně je nutno dodržovat stanovené termíny pro sběr dat schválené výborem ČPCHS. 

e) sběr a vyhodnocení statistiky za rok 2015 plánujeme až po zapracování uvedených změn 

f) změna statistiky je jedním z bodů v návrhu programu činnosti v následujícím funkčním období a je 

tedy možné jej realizovat jako jeden z prvních, diskuze bude zařazena do programu dubnové schůze 

 

9. Různé: 

a) J. Preis informuje o nebezpečí ukončení sdílení kódů se společností popáleninové medicíny, bude 

vhodné zjistit další podrobnosti – zajistí M. Prchlík. 

 

 

10. Plán dalších akcí: 

a) plán kongresů a seminářů: 

19. -20. 4. 2016 Pracovní setkání vedoucích traumacenter a vedoucích dětských JIRP TC 

11. -13. 6. 2016 Colorectal club, Praha, pořádá prof. Škába,  www.colorectalclub2016.cz 

15. -18. 6. 2016 EUPSA, Milano 

7. -11. 10. 2016 WOFAPS, Washington DC 

13. -14.10.2016 62. kongres českých a slovenských dětských chirurgů, Olomouc / Clarion,  

                            pořádá T. Malý      

 

b) plán schůzí výboru ČPCHS v roce 2016:    

28. 4. 2016 10:00  výbor: Hradec Králové 

13. 10. 2016 výbor + primáři: Olomouc   

8. 12. 2016výbor: Hradec Králové 

 

c) Atestace v roce 2016: 

organizuje LF HK prim. J. Koudelka, termíny 28. 4. 2016 a 8. 12. 2016   

 

d) plánovaná diskuzní témata pro schůzi výboru 28. 4. 2016:    

 

 Schválení nebo úprava Návrhu programu činnosti ČPCHS 2016-2019 

 DRG restart – nové informace 

 Benefity pro členy ČPCHS – diskuze nad návrhem 

 Statistiky DCH – návrh položek, diskuze 

 

 

V Praze, 3. 12. 2015, Martin Prchlík 

http://www.colorectalclub2016.cz/

