ČESKÁ LÉKAŘSKÁ SPOLEČNOST J.E. PURKYNĚ
ČESKÁ PEDIATRICKO CHIRURGICKÁ SPOLEČNOST
Sekretariát:
Klinika dětské chirurgie FNM, V Úvalu 84, 150 00 Praha 5 – Motol
Telefon: +4202/2443 2400
Fax: +4202/2443 2420
E-mail:michal.rygl@fnmotol.cz
Předseda: Doc. MUDr. Michal Rygl Ph.D., michal.rygl@fnmotol.cz

Sekretář: MUDr. Martin Prchlík, martin.prchlik@ftn.cz

Schůze výboru ČPCHS dne 27.04. 2017 v 10:00 v Olomouci
2017/1
Přítomni: Prof. MUDr. Petr Havránek CSc., prim. MUDr. Jaroslav Koudelka CSc, prim. MUDr. Tomáš
Malý, Prof. MUDr. Ladislav Plánka Ph.D., MUDr. Jindřich Preis Ph.D., MUDr. Martin Prchlík, Prof.
MUDr. Michal Rygl Ph.D., Prof. MUDr. Richard Škába CSc,
Omluveni: Prof. MUDr. Jiří Šnajdauf DrSc., prim. MUDr. Milan Machart, prim MUDr. Karel Harvánek
Za revizní komisi: prim MUDr. Horák
Návrh programu:
1. schválení programu schůze
2. kontrola zápisu z minulé schůze
3. zpráva předsedy ČPCHS (prof. Rygl)
4. vzdělávání: (prof.Rygl)
5. zpráva z traumatologické sekce (prof.. Havránek)
6. různé
7. 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 Hradci 2016/4 byl schválen všemi přítomnými členy výboru
2. kontrola úkolů z minulé schůze:
a) sponzorství ČPCHS – formality darovací smlouvy dořeší J. Preis
3. Zprávy předsedy ČPCHS: (prof. Rygl)
a) Seznam výkonů – doplnění nových kódů na plastové fixace zlomenin
b) Noví členové – Hendrych Jan, KDCHT TN
c) Plnění cílů ČPCHS 2017
4. Novela zákona o vzdělávání č. 95/2004 Sb.: (prof. Rygl)
a) základní kmen 30 měsíců, bude zakončen zkouškou. Neúspěšnou zkoušku lze opakovat za 6 měsíců,
jsou celkem 3 pokusy, po kmeni pracuje lékař pod dohledem atestovaného lékaře dostupným na
pracovišti do 30 min.
b) akreditační komise 9ti členná – fakulta, komora, odborná společnost,
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c) nástavbové obory budou mít délku vzdělávání minimálně 1 rok, vedle pak funkční kurzy s délkou
vzdělání 1-6 měsíců,
d) atestační komisi spravuje MZd, každý rok nové složení,
e) nový chirurgický kmen, musíme se vyjádřit k náplni za dětskou chirurgii, s tím souvisí i přerozdělení
akreditovaných pracovišť, nutno definovat – podklady pro další schůzi (M. Prchlík)
jedna z navržených možností akreditace I. – jeden lékař/úvazek atestace z DCH
II. – lékař s atestací z DCH po dobu 24 hodin
5. Statistika 2016/2017: (prof. Rygl)
a) odevzdala pracoviště: Motol, Brno, Krč,
b) diskuze nad návrhem nové podoby statistiky - výkonové
6. Traumatologická sekce (prof. Havránek):
a) Dětské zlomeniny Zbiroh 2017 – termín 7.-8.6.2017 – přihlášeno více než 100 účastníků,
zahájení v 9:00 h.
b) funkční specializace Dětská traumatologie při nástavbovém oboru Traumatologie je stále připravena a
je možno ji dále prosazovat – výbor souhlasí.
7. Různé:

a) J. Šnajdauf – referuje o připraveném plánu Rozhledů v chirurgii na rok 2017
samostatné číslo Dětské chirurgie prosinec 2017,
odevzdání hotových článků k recenznímu řízení prof. Šnajdaufovi do 20.10.2017,
závazná témata odeslat prof. Šnajdaufovi zatím nikdo neodevzdal
b) T. Malý – SOR
c) vypsáno výběrové řízení na primáře DCH v Hradci Králové
d) J. Preis – informace o závěru hospodaření za rok 2016
e) výbor doporučuje pokračovat v hodnocení nejlepších prací ml. dětských chirurgů na kongresech
ČPCHS
f) návrh - placení příspěvků nebude limitováno věkem – nutnou odsouhlasit na shromáždění,
g) T. Malý - zhodnocení kongresu ČPCHS z října 2016 na web,
h) L. Plánka - web již obsahuje neveřejnou část s nutnou registrací, diskuze o jeho využití.
8. Plán dalších akcí:
a) plán kongresů a seminářů:
15.-16.5.2017
Colorectal club, Kypr, Limassol
17.-21.5.2017
EUPSA, Kypr Limassol
7.-8.6.2017
Dětské zlomeniny Zbiroh
27.-29.09.2017
63. kongres českých a slovenských dětských chirurgů
27.-29.9.2017
ESPES (Wroclav)
Květen 2018
64. kongres českých a slovenských dětských chirurgů
b) plán schůzí výboru ČPCHS v roce 2016:
14. červen 2017, 9:00
Motol
27. září 2017 + primáři
Tále, Slovensko
7. prosince 2017
Olomouc

c) Atestace v roce 2017:
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plán atestací zajišťuje LF Olomouc / MUDr. Malý
20. dubna 2017
7. prosince 2017

V Olomouci 27.04.2017 Martin Prchlík
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