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Schůze výboru ČPCHS  dne 12.10.2016 v 17:00 v Olomouci 

2016/3 

 

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

Malý, MUDr. Jindřich Preis Ph.D., MUDr. Martin Prchlík, Prof. MUDr. Richard Škába CSc,  

 

Omluveni: Prof. MUDr. Ladislav Plánka Ph.D., Prof. MUDr. Michal Rygl Ph.D., Prof. MUDr. Jiří 

Šnajdauf DrSc. 

 

Primáři: Jana Schmidtová, Vladimír Richter, Jiří Tůma, Zbyněk Horák, Karel Harvánek, Radek Hanák, 

Milan Machart, Libor Janeček, Tatiana Příplatová, Václav Vacek, Petr Polák 

 

Za revizní komisi: prim MUDr. Zbyněk Horák 

 

Návrh programu: 
1. schválení programu schůze  

2. kontrola zápisu z minulé schůze - doplnit mezi nově přijaté členy Jana Lešková FN Hradec Králové 

3. kontrola úkolů z minulé schůze 

4. zpráva o členské základně a platbách ČPCHS (M. Prchlík) 

5. program činnosti výboru ČPCHS 2016-2019 (L. Plánka) 

6. zpráva z traumatologické sekce (P. Havránek) 

7. statistika 2015(M. Prchlík)    

8. různé 

9. plán dalších akcí                                                                                   

 

1. Schválení programu schůze: 

návrh programu schůze byl schválen všemi přítomnými členy výboru.  

 

2. kontrola zápisu z minulé schůze: 

zápis ze schůze výboru v Praze Motole 2016/2 byl schválen všemi přítomnými členy výboru.  

 

3. kontrola úkolů z minulé schůze: 

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

hájit koeficient pro dětské pacienty i za dětskou chirurgii  - plněno průběžně,  

b) sdílení kódů se společností popáleninové medicíny, zatím není na programu dne, ale pozor dětská 

urologie – úkol pokračuje - sleduje M. Prchlík. 

 c) výborem schváleno další jednání o sponzoringu ČPCHS s cílem získat prostředky pro vzdělávání    

     mladých lékařů – členů ČPCHS (pověřen prof. Plánka, prof. Havránek)  

 d) statistika za rok 2015 zpracována z dodaných dat (MUDr. Prchlík) – presentace na kongresu 

 e) nutná aktualizace databáze členů na webu (zajistí MUDr. Prchlík, prof.Plánka)  
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4. Zpráva o členské základně a platbách ČPCHS (M. Prchlík) 

 

5. Traumatologická sekce (prof. Havránek):      
a) koncem roku 2015 proběhl reaudit Center dětské traumatologie – schválena síť 8 pracovišť 

     (+ 3 popáleninová centra) 

b) 19.-21.10.2016 - 20. Schůze traumatologické sekce, Ostrov u Tisé, vznik pracovní skupiny 

traumatologie dětské ruky 

c) Dětské zlomeniny Zbiroh 2017 – květen/červen - termín bude upřesněn 

d) volby do ČUS - proběhla „generační výměna“ – předseda Doc. Čižmář, místopředseda. Dr. Šimánek, 

Dr. Marz, zástupci za ČPCHS – Dr. Pešl, Dr. Plánka 

e) kódy pro aplikaci plast. fixací pro děti – v novém sazebníku pro rok 2017 

  
6.  Programu činnosti výboru ČPCHS2016-2019    (za prof. Plánku referuje M. Prchlík)  

a) výborem schváleny nižší registrační poplatky pro členy ČPCHS na kongresech ČPCHS, 

b) výborem v poměru 5:2 schváleno vytvoření sekce na webu přístupné jen pro členy ČPCHS,  

rozporována složitost přístupu, novější formy sociálních sítí, rozdílný obsah ve srovnání 

se zavedenými mezinárodními weby (zajistí prof. Plánka), 

c) navrhovaný informační kanál pro konsultace a sdílení RTG dokumentace přístupný pro členy      

ČPCHS -  vzhledem k funkčnímu a dostupnému propojení EPACS -  výborem nedoporučeno, 

d) vydávání elektronického občasníku ČPCHS pro členy – obsahem aktuality, vybrané rešerše článků, 

doporučené postupy - dále v jednání. 
 

7.  Vzdělávání v dětské chirurgii (za prof. Šnajdaufa referuje M. Prchlík) 

a)  SOR se schází v termínu schůzí výboru ČPCHS, 

b)  složení komise je na vyžádání dostupné pro zkoušeného, 

c)  otázky zkoušky a doporučenou literaturu aktualizuje komise SOR (zajistí prof. Šnajdauf - nové knihy 

traumatologie), 

d)  otázky a literatura musí být zveřejněna do 31. 12. předcházejícího roku, 

e)  nový logbook  do 30.10. 2016, 

f)  plán atestací 2017 zajišťuje LF Olomouc – T. Malý: 20. dubna 2017, 7. prosince 2017, 

e) atestační práce – téma určuje předseda SOR, rozsah práce dle pravidel ČPCHS. 

 

8. Plán dalších akcí: 

a) plán kongresů a seminářů: 

19.-21.10.2016  schůze traumatologické sekce 

17.-21.05.2017   EUPSA Kypr, Limasol 

 

b) plán schůzí výboru ČPCHS v roce 2016:    

8. 12. 2016  výbor Hradec Králové 

20. 4. 2017  Olomouc  

 

c) Atestace v roce 2016: 

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

Po ukončení příjmu přihlášek k atestaci z Dětské chirurgie sděluji, že byly celkem přijaty 3 přihlášky: 

MUDr. Barbora Frýbová, nar. 1983, pracoviště FN Motol 

MUDr. Martin Konečný, nar. 1982, pracoviště Masarykova nemocnice. Ústí nad.Labem 

MUDr. Barbora Chamrádová, nar. 1984, pracoviště Nemocnice ve Frýdku-Místku 

 

V Olomouci, 12.10.2016. Martin Prchlík  


