Schůze výboru ČPCHS 3/2019 dne 4. 12. 2019 v Praze
Zápis:

Přítomni:
Členové výboru: prof. MUDr. Petr Havránek CSc., MUDr. Radek Hanák, MUDr. Martin Konečný
prof. MUDr. Ladislav Plánka Ph.D, MUDr. Lucie Poš Ph.D, prof. MUDr. Michal Rygl Ph.D., prim.
MUDr. Radek Štichhauer Ph.D., doc. MUDr. Tomáš Pešl, Ph.D.
Za revizní komisi: prim MUDr. Karel Harvánek, MUDr. Jana Bierhanzlová
Omluveni: MUDr. Zbyněk Horák, prim MUDr. Tomáš Malý

Program schůze
1. schválení programu schůze / kontrola zápisu z minulé schůze
2. zpráva předsedy (prof. Rygl)
3. zprávy z traumatologické sekce (prof. Havránek)
4. zamyšlení nad obdobím 2016-2019 (prof. Plánka)
5. vize 2019-2022 (všichni)
6. různé

Agenda:
1. schválení programu schůze / kontrola zápisu z minulé schůze
Návrh programu schůze byl schválen všemi přítomnými členy výboru a zápis ze schůze
výboru v Kurdějově 2019/2 byl schválen všemi přítomnými členy výboru
2. zpráva předsedy (prof. Rygl)
Předseda výboru ČPCHS přednesl body A-I:
A, téma poplatků společnosti – výbor se shodnul, že pracující členové od 70 let věku a
nepracující důchodci jsou od poplatků osvobozeni naopak pracující členové do 70 let poplatek
řádně platí.

B, Výbor se vyjádřil k programu nástavbové atestace z dětské urologie. Doporučil odstranit
podmínku druhého dětského urologa na akreditačním pracovišti I. typu, doporučil snížit povinný
úvazek školitele z 0,8 na 0,5. Výbor souhlasil s povinnou předatestační stáží na Akreditačním
pracovišti II. Typu v délce 6 měsíců.
C, Prezentace proběhlého WOFAPS kongresu v Kataru
D, Prezentace plánovaného WOFAPS kongresu 2022 v Praze. Rozhodnutí, zda kongres národní
s kongresem světovým v roce 2022 sloučit odložil výbor na příští setkání.
E, Vzdělávací program chirurgického kmene prošel výbor bez připomínek
F, Návrh novely zákona o elektronickém zdravotnictví prošel výbor bez připomínek
G, Kontrola akreditovaných pracovišť. V tento okamžik není akreditace přidělena několika
významným pracovištím (Ústí, Plzeň, Bulovka) – vybraná pracoviště stav akreditace ověří u paní
MgA. Fafílkové
H, Swiss life – výbor souhlasil s přeposláním elektronické nabídky služeb Swiss life členům
společnosti. Kontakty na členy společnosti nebudou společnosti Swiss life přímo poskytnuty.
I, Dětská proktologie – byla představena nová kniha prof. MUDr. Richarda Škáby, CSc.

3. zprávy z traumatologické sekce (prof. Havránek) – úspěšné podzimní setkání Sekce dětské
traumatologie v Srbsku, v 11/2019 úspěšný traumatologický kurz a další kurz plánován na sever
Čech, proběhla dohoda o funkčním kurzu dětské traumatologie
4. zamyšlení nad obdobím 2016-2019 (prof. Plánka)
Prof. Plánka sumarizoval činnost předchozího výboru, kromě běžné a provozní agendy si výbor
schválil několik programových bodů. Za uspokojivé lze označit:
 udržení Dětské chirurgie jako základního oboru
 zanesení specifik dětské chirurgie do systému DRG restart
 provedení analýzy aktuálního stavu dětské chirurgie v ČR
 zavedení drobných výhod plynoucích z členství v ČPCHS
 funkce www stránek včetně zprovoznění zamčeného prostoru pro členy ČPCHS
 dobře vedená statistika úrazů




rozběhnutí multicentrických studií napříč ČR
první náznak sponzorských peněz pro společnost

Z nedokončených projektů a neúspěšných témat byla vypracována vize na další období, viz. dále.
5. vize 2019-2022 (všichni) V následujících letech si výbor na základě analýzy minulého období a
po společném výběru stanovil tyto programové body:
 pokračovat v kultivaci „Koncepce dětské chirurgie v ČR“ včetně komunikace
s regionálními pracovišti o personálních a organizačních otázkách
 kontrolovat průběžně praktický dopad DRG restartu
 založit společný chat na vybrané platformě k získání přímého komunikačního kanálů
v případě potřeby rychlého rozhodování, konzultace nebo předání informací
 podpora dalších multicentrických studií
 definice dalších funkčních kurzů, zejména po upřesnění jejich formální podoby
 pracovat a zdárně realizovat 7. WOFAPS kongres v roce 2022 v Praze
6. různé
Noví členové: MUDr. Holas Martin – Dch Kolín, MUDr. Tomáš Merkl – FN Hradec Králové

Plán dalších akcí:
a) plán kongresů a seminářů:
1. – 4. 4. 2020
14. – 17. 4. 2020
14. – 16. 4. 2020
22. – 23. 5. 2020
10. – 13. 6.2020
17. – 19. 6. 2020
23. – 25. 9. 2020

EPOS, Porto
AO kurz Seč – 16. 1. 2020 14,00
Festival kazuistik Luhačovice
Konference dětské urologie Rychnov n. Kněžnou
EUPSA + BABS + IPEG Congress, Wien, Colorectal Club,
Trauma v detskom veku - Senec
66. kongres českých a slovenských dětských chirurgů, Vysoké Tatry

b) plán schůzí výboru ČPCHS:
23.4.2010
3.12. 2020

Brno, KDCHOT LF MU – při větším počtu atestantů přesuneme na
navazující večer
ODCH FN Hradec Králové – dtto

c) Atestace:
23.04.2020
03.12.2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027

Brno
Hradec Králové
Motol, Olomouc
Krč, Plzeň
Hradec Králové, Ostrava
Brno, Motol
Olomouc, Krč
Plzeň, Hradec Králové
Ostrava, Brno

Zapsala 4.12.2019. Lucie Poš

