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Zápis ze schůze výboru ČPCHS dne 4.12.2008 ve 12:00 v Praze Motole 
2008/5 

 

Přítomni: Prof. MUDr. Petr Havránek, CSc, prim. MUDr. Jaroslav Koudelka CSc, prim. MUDr. Tomáš Malý, MUDr. Jindřich 

Preis, Ph.D., MUDr. Martin Prchlík, Prof. MUDr. Richard Škába, CSc, Prof. MUDr. Jiří Šnajdauf, DrSc  

Omluveni: prim. MUDr. Petr Polák, MUDr. Michal Rygl PhD 

Nepřítomni:   

Za revizní komisi: MUDr. Karel Harvánek 

 

1. Schválení programu schůze a kontrola zápisu z minulé schůze a stavu úkolů: 

- návrh programu schůze byl schválen všemi přítomnými členy. 

- zápis ze schůze 2008/4 byl schválen všemi členy výboru 

 

2. Předseda společnosti prof. R. Škába referuje o: 

- členská základna 111 členům, nezaplacené poplatky nad 600 Kč – Hanák, Knotková, Kováčik, Krafka, Teyschl (kontaktovat 

osobně M. Prchlík), Trč.  

- vyúčtování za 3 čtvrtletí - + 877 Kč, k 30.9.2008 je na účtu 256680 Kč, 

- novelizaci registračních výkonových listu – 2 nové výkony (Nuss, využití Rtg zesilovače), výbor doporučuje rozšíření 

registračních listů pro DCH (R. Frič, M. Machart se zúčastní dubnové schůze výboru, pozve M. Prchlík), 

-získání  „Ceny předsednictva ČLS JEP za rok 2007“ – M. Rygl, J. Šnajdauf, K. Pýcha, T. Pešl a kolektiv, 

- nových  přihláškách do společnosti: Vronský Rudolf (Richter, Polák), Kopáček Ivo (Richter, Polák), Prusenovský Petr 

(Richter, Polák), Plánka Ladislav (Gál, Tůma) – přijati datem 4.12.2008 

- novém přípravku „Hyalobarrier gel“  k prevenci srůstů po nitrobřišních operacích, výbor ČPCHS vzal na vědomí, zatím bez 

doporučení k zařazení do sazebníku, 

 

3. Traumatologická sekce - Prof. Havránek referuje o: 

- Věstníku MZd č. 6/2008, kde je nově nomenklaturně vyjmenováno 10 TC dospělých (vyřazeny Zlín, Pardubice, Bulovka, 

ÚN Brno) a 7 dětských TC (vyřazeno DTC FTN Praha), audity proběhly pouze na dospělých TC, ne na dětských a není tedy 

jasné jak k vyřezení došlo, snížení celkového počtu dětských TC z 8 na 7 není ve Věstníku nijak konkrétně komentováno,  

- výbor se seznámil s Věstníkem MZd  6/2008 a konstatoval, že respektuje případný vznik komplexního celku dospělého a 

dětského traumacentra v jedné nemocnici, ale do jeho vzniku nesouhlasí s vyřazením stávajícího DTC ve FTN Krč ze sítě 

dětských TC v ČR. V tomto duchu bude formulován, a mailovou konferencí mezi členy výboru ČPCHS upraven, dopis 

náměstkyni MZd MUDr. Hellerové (připraví P. Havránek, za výbor ČPCHS na MZd odešle R. Škába, termín odeslání do 

12.12.2008).  

 

4. Různé: 

- J. Šnajdauf  referuje o vzdělávání v DCH – původně doporučeno společně s pravidly v EU 6 let (2+4), po jednání změněno 

na 2+3, tedy 5 let. Byla odsouhlasena připomínka za obor DCH, aby základním oborem pro nástavbový obor dětská urologie 

byla i dětská chirurgie. Dětská urologie bude nástavbovým oborem na základní obor urologie a dětská chirurgie.  

Postup pro postgraduální vzdělávání:  

 - MZd vypíše pro jednotlivé obory počet rezidenčních míst, 

            - výběrovým řízením, kterého se mohou zúčastnit akreditovaná pracoviště pro daný obor, budou MZd přidělena 

rezidenční  místa, 

 - na tato rezidenční místa vypíší již jednotlivá pracoviště/nemocnice konkurz rezidentů.  

- M. Prchlík referuje o vzdělávání v nástavbovém oboru (certifikační kurz) Intenzivní medicína, v připomínkách požadován 

jako základní obor (specializovaná způsobilost) i dětská chirurgie – nutno zkontrolovat, dle schůzky není jasné,  

- J. Šnajdauf referuje o pediatrickém kongresu 2008 v Jihlavě – je nutné se zúčastňovat, lépe organizovat sekci DCH. 
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5. Kongresy: 

- 55. kongres českých a slovenských dětských chirurgů, Plzeň, 10.-12.6.2009 

- Dětské zlomeniny Jemniště 2009, 13.-14.5.2009, 

- Kongres EUPSA-BAPS, Graz, 17.-20.6.2009   www.eupsa.org 

 Plán následujících kongresů DCH: 

  2010 Olomouc ?? 

  2011 Slovensko – Vrátna dolina 

 

6. Plán schůzí výboru ČPCHS:  

23.1.2009 - 10:00 výbor ČPCH, 12:00 primářská, Kladno 

17.4.2009 - 10:00 výbor ČPCHS, Praha Bulovka 

10.6.2009 - ??:??, výbor ČPCHS,  Plzeň (při kongresu DCH)   

říjen 2009 - Hradec Králové 

prosinec 2009 - Praha Motol 

 

 

 

Příští schůze výboru bude 23.1.2009 na Kladně v 10:00. 

 

 

 

 

Všem členům společnosti  přejeme pevné zdraví, co nejvíce vyléčených pacientů a 

dostatek optimismu v novém roce 2009. 
 

 

 

 

V Praze, 4.12.2008, Martin Prchlík.  

http://www.eupsa.org/

