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Schůze výboru ČPCHS  dne 23.5.2018 v 17:00 v Peci pod Sněžkou 
2018/2 

 
Přítomni:   
Členové výboru: Prof. MUDr, Petr Havránek CSc, prim. MUDr. Jaroslav Koudelka CSc, MUDr. Tomáš 
Malý Ph.D, Prof. MUDr. Ladislav Plánka Ph.D., MUDr. Jindřich Preis Ph.D., MUDr. Martin Prchlík, 
Prof. MUDr. Michal Rygl PhD, Prof. MUDr. Richard Škába CSc, Prof. MUDr. Jiří Šnajdauf DrSc 
 
Primáři DCH: MUDr. Radek Hanák, MUDr. Zbyněk Horák, MUDr. Tatiana Příplatová, MUDr. Vladimír 
Richter, MUDr, Radek Šichhauer, MUDr. Jiří Tůma,  
 
Za revizní komisi: MUDr. Zbyněk Horák, MUDr. Milan Machart 
 
Omluveni:  
 
Návrh programu: 
1. schválení programu schůze 
2. kontrola zápisu z minulé schůze 
3. zpráva předsedy 
4.  zprávy z traumatologické sekce 
5.  připomínky primářů 
6. různé 
7.  oborové akce DCH pro další období 

 
1. Schválení programu schůze: 
návrh programu schůze byl schválen všemi přítomnými členy výboru 
navíc byl zařazen bod o návrhu nového zpracování operační statistiky – prof. Plánka  
 
2. Kontrola zápisu z minulé schůze: 
zápis ze schůze výboru v Olomouci 2018/1 byl schválen všemi přítomnými členy výboru  
 
3. Zpráva předsedy prof. M. Rygla: 
a) změny členské základny – 
 nové členství:  MUDr. Lukáš Penc, Nemocnic na Bulovce 
 ukončení členství: MUDr. Karel Zahrádka 
 snížení příspěvku: MUDr. Jiří Švehlák 
b) změny ve vzdělávacím programu oboru Dětská chirurgie 
 - atestace probíhají na fakultách, které se pravidelně střídají, všechny povinné praxe vzdělávacího 
programu musí být splněny 30 dní před termínem atestace a musí proběhnout na akreditovaném 
pracovišti, 
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 - chirurgický kmen v délce 30 měsíců, z toho alternativně DCH 6 měsíců, 
 - dětská chirurgie v délce 30 měsíců  

z toho  dětská chirurgie 27 měsíců (20 pracoviště I. a II. Typu, 7 pracoviště II. Typu, 3 
měsíce pracoviště se zaměřením na operace VVV a nádorů, 1 pracoviště se zaměřením na 
skeletální chirurgii 

   doplňková praxe 3 měsíce (6 tý pracoviště JIRP se zaměřením na dětské lékařství, 
neonatologii a dětskou chirurgii, 2 tý popáleninová medicína, 2 tý neurochirurgie, 2 tý cévní chirurgie). 
c) v návrhu jsou akreditovaná pracoviště rozdělena pouze na I. a II. Typ (původně 3 typy), které se liší 
lůžkovou základnou všeobecná chirurgie x dětská chirurgie počtem provedených operací u dětí do 18 let 
(I. typ 200, II. Typ 1000), na pracovišti II. Typu musí být 24 hodin přítomen lékař se specializovanou 
způsobilostí v DCH. 
 
4. Zpráva z traumatologické sekce prof. P. Havránka: 
a) schůze traumatologické sekce proběhne 19.-21.9.2018, účastnit se budou zástupci všech dětských 
traumacenter,  
b) jsou nové kódy pro plastické fixace, v kódu je i materiál. 
 
5. Zpráva o statistice prof. L. Plánky: 
a) osloveno 106 pracovišť po celé ČR včetně okresních nemocnic, z nichž odpovědělo 16 (15%), 

jmenovitě Kolín, Bulovka, Frýdek Místek, Kladno, Brno, Benešov, Uherské Hradiště, Motol, Plzeň, 
Nové Město na Moravě, Ostrava, Písek, Pardubice, Hranice, Hradec Králové a Ústí nad Labem. 
Jednotlivé výkazy a počty poukázaly na nejednotnost vykazování, z celkového počtu lze vzdáleně 
komparovat počet operací celkem, obecné chirurgické výkony a mezi některými nemocnicemi výkony 
traumatologické a neonatologické. Největší celkový počet operací vykazuje KDCHOT FN Brno (2336 
za rok 2016, 2439 za rok 2017), největší počet novorozeneckých operací FN Motol (184 za rok 2016, 
162 za rok 2017) a největší počet tříselných kýl FN Plzeň. Tabulky a statistiky budou uloženy do 
kryptované sekce webu ČPCHS. 

b) bylo rozhodnuto, že se systém statistiky bude dále kultivovat, důraz bude kladen na snížení 
sledovaných parametrů ve prospěch jejich výtěžnosti, budou také přesně definovány, prof. Plánka bude 
iniciovat další zpřesnění metodiky a po schválení výborem rozeslání k vypracování za rok 2017 a dále. 

c) dr. Preis nabídl možnost zpracování celé sestavy dat v připraveném prostředí MS EXCEL, bylo by 
nutné odeslat definovanou dávku z NIS, výbor návrh vyslechl jako jednu z možností, nicméně o jeho 
zařazení do praxe zatím nerozhodl. 

 
6. Připomínky primářů: 
 
7. Různé: 
a) V. Bartl přednesl žádost o odbornou podporu ČPCHS ke konzervativní léčbě PE podtlakovým zvonem, 

jako součást konzervativní léčby. 
    Bude připravena formulace, která bude hlasována mailovou korespondencí. 
 
8. Plán dalších akcí:  
a) plán kongresů a seminářů: 
20. - 23. 6. 2018            EUPSA Congress, Paříž 
27.-29.6.2018   8. Kongres Trauma v detskom veku, Senec 
2018, září   Colorectal Club, Yokohama 
19.-21.9.2018, Keply  schůze traumatologické sekce ČPCHS 
19.-21.9.2019   65. kongres českých a slovenských dětských chirurgů, Kurdějov 
 
b) plán schůzí výboru ČPCHS:    
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6. 12. 2018   Plzeň 
 
c) Atestace: 
atestace zajišťuje v tomto roce LF Olomouc (MUDr. Malý) a LF Plzeň (MUDr. Vacek) 
6. 12. 2018   Plzeň 
 

 
Pec pod Sněžkou 23.05. 2018, Martin Prchlík 


