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 14.6. 2017 v 9:00 v Praze Motole
2017/2
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. Jiří Šnajdauf DrSc.,
Omluveni: prim MUDr. Karel Harvánek, Prof. MUDr. Richard Škába CSc,
Za revizní komisi: prim MUDr. Machart
Návrh programu:
1. schválení programu schůze
2. kontrola zápisu z minulé schůze
3. zpráva předsedy ČPCHS (prof. Rygl)
Hlavní bod schůze Novela zákona o vzdělávání č. 95/2004 Sb.
4. zpráva z traumatologické sekce (prof.. Havránek)
6. různé
M. Prchlík –návrh mezioborového doporučeného postupu“Život ohrožující krvácení u dětských
pacientů v intentivní a perioperační péči“.
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 Olomouci 2017/1 byl schválen všemi přítomnými členy výboru
Hlavní bod schůze:
Novela zákona o vzdělávání č. 95/2004 Sb.: (prof. Rygl)
M. Rygl referoval o připravovaných změnách ve vzdělávání a nastínil hlavní body pro změnu ve
„Vzdělávacím programu oboru dětská chirurgie“ v návaznosti na změny v náplni chirurgického kmene
a nového „Vzdělávacího programu oboru chirurgie“.
Po všeobecné rozpravě se výbor shodl na následujících změnách
1. celková délka specializovaného výcviku v délce minimálně 36 týdnů
2. akreditovaná pracoviště ve 2 stupních –
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3. povinná praxe 33 měsíců
26 na akreditovaném pracovišti I. nebo II. typu
7 měsíců na akreditovaném pracovišti II. typu - z toho
specializační stáž na pracovišti s akreditací II. typu se zaměřením na operace vrozených vad a
dětských nádorů 3 měsíce,
specializační stáž na pracovišti s akreditací II. typu se zaměřením na skeletální chirurgii 1 měsíc4.
4. Doplňková stáž 12 týdnů
pracoviště intenzivní a resuscitační péče (JIRP) se zaměřením na dětské
lékařství, neonatologii a dětskou chirurgii 6 týdnů
popáleninová medicína 2 týdny
neurochirurgie 2 týdny
cévní chirurgie 2 týdny
5. Změně počtu provedených či asistovaných výkonů
Poznámka: Blíže viz přiložený soubor Obor DCH-délka praxe a operační výkony
6. Traumatologická sekce (prof. Havránek):
a) funkční specializace Dětská traumatologie při nástavbovém oboru Traumatologie je stále připravena a
je možno ji dále prosazovat – výbor po diskuzi souhlasí s jejím navržením na MZd, uplatňování
povinnosti funkční specializace v rámci dětské chirurgie bude ještě diskutováno.
7. Různé:

a) M. Prchlík – vznik Československého mezioborového doporučeného postupu “Život ohrožující
krvácení u dětských pacientů v intenzivní a perioperační péči“.
Výbor se neshodl v časové na event. doporučených změnách, resp. nebyla nalezena žádná zásadní
kontroverze v doporučeních a postupech v DCH (diskutovaná konzervativní léčba většinou nespadá zcela
do ŽOK) a event.. připojení podpisu společnosti pod dokument ponechána na další jednání – bude
osloven přímo předseda společnosti prof. Rygl.

8. Plán dalších akcí:
a) plán kongresů a seminářů:
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:
Tále, Slovensko
27. září 2017 + primáři
7. prosince 2017
Olomouc
c) Atestace v roce 2017:
plán atestací zajišťuje LF Olomouc / MUDr. Malý
7. prosince 2017

V Praze Motole 16.6.2017 Martin Prchlík
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