Schůze výboru ČPCHS 2/2020 dne 3. 12. 2020 v Hradci Králové
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., MUDr. Tomáš Malý
Za revizní komisi: prim. MUDr. Karel Harvánek, MUDr. Jana Bierhanzlová, prim. MUDr. Zbyněk
Horák
Omluveni: 0

Program schůze
1. schválení programu schůze / kontrola zápisu z minulé schůze
2. zpráva předsedy (prof. Rygl)
3. zpráva pokladníka (prim. Štichhauer)
4. zprávy z traumatologické sekce (prof. Havránek)
5. návrh nové statistiky op. výkonů (prof. Plánka)
6. různé

Agenda:
1. schválení programu schůze / kontrola zápisu z minulé schůze
Návrh programu schůze byl schválen všemi přítomnými členy výboru a zápis z on-line
schůze výboru 9/2020 byl schválen všemi přítomnými členy výboru
2. zpráva předsedy (prof. Rygl)
Předseda výboru ČPCHS přednesl body A-F:
A, kontrola akreditovaných pracovišť – V tento okamžik není akreditace přidělena
několika významným pracovištím (Ústí, Plzeň, Bulovka) – vybraná pracoviště stav akreditace ověří
u paní MgA. Fafílkové

B, Automatické uznání odborné praxe dle vyhlášky o vzdělávání v základních kmenech lékařů
Vyhláška č. 397/2020 Sb o vzdělávání v základních kmenech lékařů nabyla účinnosti dne 15. října.
Dle přechodných ustanovení této vyhlášky nemusejí lékaři, kteří byli po 1. 7. 2017 zařazeni do
specializačního vzdělávání, žádat o uznání odborné praxe na pracovištích, jež neměla tzv. novou
akreditaci dle novely zákona č. 95/2004 Sb. Podmínkou je, že pracoviště, kde vykonávali praxi, ke
30. červnu 2017 mělo přiznánu akreditaci dle dosavadního znění zákona a současně do 15. října
2020 pracoviště požádalo o udělení akreditace dle vyhlášky č. 221/2018 Sb., o vzdělávání v
základních kmenech lékařů. Pokud pracovišti byla žádost o akreditaci zamítnuta, považuje se za
akreditované do dne nabytí právní moci zamítavého stanoviska.

C, Noví členové: MUDr. Štěpánka Bibrová, MUDr. Turek Jakub – KDCHTO FN Brno
MUDr. Vladimír Bartl – obnovené členství

D, Upozornění a žádost o spolupráci na multicentrických studiích – Invaginace, MIS
E, Kongres dětských chirurgů – Slovensko: nová registrace a abstrakta do 15.2.2021
F, WOFAPS 2022 – žádost o grant, sloučení s česko-slovenských kongresem?
3. zpráva pokladníka (prim. MUDr. Radek Štichhauer Ph.D.)
 ČPCHS má 127 členů, z toho je k datu schůze 25 neplatících
 Příjmy byly v letošním roce pouze příspěvky, odešly pravidelné platby
 Zůstatek na účtě činí 349981,-Kč
 Výše poplatků na 2021: poplatek bude 300,-Kč a žádost o snížení poplatku může podat
nepracují důchodce stejně jako rodič na RD
 Kontrola kontaktů členů ČPCHS – zaznamenáno do excel tabulky. Členská základna s
kontakty na členy bude na webové stránky uložena ve formátu jméno a e-mail

4. zprávy z traumatologické sekce (prof. Havránek)
 Schůze v Dolních Lysečinkách 7-8.10. 2020: diskuze nad reakreditace Center dětské
traumatologie v roce 2020 – připomínkováno: samostatné lůžkové stanice, dostupnost
Dch 24/7 dostupnost intervenčního radiologa, hybridní sál…










10. 11. 2020 - online schůze PS pro traumatologii
Výzva k přihlášce o Reakreditaci center dětské traumatology by měla přijít nemocnicím do
konce roku 2020. Statistické údaje a čísla si má MZ zjistit z registrů již dostupných
(hospitalizace, výkony, pojišťovny), k přihlášce nebude třeba počet výkonů, polytraumat
Statistiky dětských traumacenter: vyladěné, ev. mohou jít k přihlášce pro MZ
Funkční kurz „Dětská úrazová chirugie“ – 3 stupně: 1-jednodenní, 2- týden, 3-pro
vedoucího traumacentra
Zbiroh 12-13.5.2021 – Zámek Zbiroh
Druhý AO Pediatrický kurz – 14-16.4.2021 – kurz v režii TN, 25-36 účastníků, cena cca –
25000,- (15000,- hradí dealer AO, 11tis/osoba doplatek)
Multicentrická studie – zlomenina femuru, zlomeniny pánve

5. STATISTIKA (prof. Plánka)
 chybí za rok 2018
 rok 2019: bude doplněn – chyběla metodika
 výkony pacientů do 18 let věku a počet jednotlivých výkonů za rok. U vrozených vad se
počítá operace 1x u 1 pacienta.
 upraveny sledované parametry na základní markerové diagnózy (Celkový počet operací,
Operace tříselné kýly, Operace retinovaného varlete, Apendektomie, Pyloromyotomie,
Laparoskopie, Torakoskopie, Operace na střevě, Operace suprakondylické zlomeniny
humeru, Elastické stabilní nitrodřeňová hřebování) a vrozené vady a NPB novorozenců
(Brániční kýla, Atrézie jícnu, Atrézie duodena, Atrézie tenkého střeva, Atrézie tlustého
střeva, Malrotace, Omfalokéla, Gastroschíza, Atrézie anorekta, Nekrotizující enterocolitis,
iné NPB)
6. různé
 Příští schůze výboru bude v rámci atestace ve FNM (4/2021) a poté v Olomouci (12/2021)
a ev. v září 2021 dle potřeby.
 Plánované kongresy – dle COVID situace

Zapsala 3.12.2020

MUDr. Lucie Poš, Ph.D.

