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Zápis ze schůze výboru ČPCHS dne 28.5.2008 v 10:00 v Ostrově u Tisé 
2008/3 

 

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

Preis, Ph.D., prim. MUDr. Petr Polák, MUDr. Martin Prchlík, MUDr. Michal Rygl, Prof. MUDr. Richard Škába, CSc, Prof. 

MUDr. Jiří Šnajdauf, DrSc  

Omluveni: prim.  

Nepřítomen:   

Za revizní komisi: prim. MUDr. K. Harvánek 

 

1. Schválení programu schůze: 

- kontrola minulého zápisu  

-  pravidelné referáty předsedy společnosti a vedoucích sekcí 

- čestné členství prim. Kosík 

- audit plateb 

- kongres DCH 2009 

- Pediatrický kongres 2008 – informace 

- změna pořádání národních kongresů 

- traumatologie – koncepce, reakce na přednášku p. Gála ve Vrátné 

- webové stránky společnosti  

 

návrh programu schůze byl schválen všemi členy. 

 

2. Kontrola zápisu z minulé schůze a stavu úkolů :  

bez připomínek 

 

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

- dopisu ohledně operativy dětských pacientů v chirurgie Karlových Varech – elektivní výkony jsou prováděny na 

chirurgickém sále, pooperačně jsou děti převáženy po dospání na pediatrické oddělení, 

- zaplacení poplatku za webové stránky na 5 let, 

- vyúčtování z ČLS JEP - k 31.3.2008 je na účtu 258 216,- Kč – kopii zaslat J. Preisovi (Škába), 

- odeslání návrhu publikací k Ceně presidia ČLS JEP (7.4.2008), 

- konkurzu na přednostu KDCH II. LF UK FN Motol, 

- zrušení členství A. Rára – k dnešnímu dni,  

- přípravě kongresu 2009 – nabídnuto DCH FN Plzeň - V. Vacek , 

- dotazníku o společnosti pro WOFAPS, je nutné zaplatit za rok 2008, zástupcem na WOFAPS a UEMS 2008 v Istanbulu byl 

určen P. Havránek, 

- pediatrickém kongresu 2008 v Jihlavě – prof. Šnajdauf byl vyzván org. výborem o přednesení přednášky „state of art“ 

v DCH, výbor souhlasí (odeslat prof. Hrstkové a Doc. Hozovi – R. Škába),     

do bloku plánovány tyto přednášky –  Havránek – skeletální traumatologie dětského věku  

     Koudelka – invaginace 

     Rygl – chirurgické vrozené vady  

     + 2 další (laparoskopie,…) 

     

3. Traumatologická sekce - Prof. Havránek referuje o: 

- standardu povinného vybavení CDT, grantový program EU IOP (traumatologie, onkologie, kardiologie, spinální). MZd 

vyzvalo jednotlivá traumatologická centra k přihlášení do programu do 15.6.2008, součástí přihlášky by měl být organizační 

řád TC. Vše koordinuje MZ (www.mzcr.cz), informace rozešle P. Havránek vedoucím CDT, 
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- schůzi traumatologické sekce, která bude  na podzim 2008 

- plánovaném pediatrickém kurzu AO 2009. 

 

4. Různé: 

- M. Prchlík informoval o dopisu  PhDr. Zdenka Kacetla, vedoucího Nakladatelského a tiskového střediska ČLS JEP, ve 

kterém žádal o o pravidelné zasílání zpráv o připravovaných a aktuálních akcích naší organizační složky,  

- výbor projednal a schválil čestné členství prim. Kosíka, udělení proběhne na setkání primářů podzim2008, 

-výbor diskutoval změnu pořádání národních kongresů, do budoucna bude 3 letý cyklus Čechy, Morava, Slovensko, Praha by 

v pravidelném cyklu nebyla, pořádala by kongres mezinárodní ad hoc. Na národním kongresu by měl být Invited speaker ze 

zahraničí, 

- výbor diskutoval webové stránky společnosti Web ČPCHS.doc – je nutno je uspořádat a zaktualizovat (Prchlík, Polák), 

- J. Šnajdauf informoval o odměně za práci v akreditační komisi, 

- semináře k novele zákona o vzdělávání ve zdravotnictví budou v následujících termínech: 

11.6.2008, 10:00 – palác Charitas – M. Rygl,  

12.6.2008, 10:00 – palác Charitas – T. Malý, 

- J Šnajdauf informoval o schůzi vedoucích výukových pracovišť IPVZ – zatím setrvalý stav, pravděpodobná je  změna 

úvazků, 

- M. Prchlík informoval o operačních statistikách za rok 2007, všechny došly v termínu a budou prezentovány na společném 

jednání primářů. 

 

 

5. Kongresy: 

-  EUPSA, Istanbul, 18.-21.6.2008, 

- 2. česko-slovenký kongres intenzivní medicíny, Plzeň, 4.-6.6.2008 

- Trauma v detskom veku, Senec, 4.-6.6.2008 

- 8. český pediatrický kongres s mezinárodní účastí, Jihlava, 25.-27.9.2008 

 

 

6. Plán schůzí výboru ČPCHS:  

 

17.9. 2008, 10:00 - Olomouc,  

prosinec – Praha Motol spolu s atestacemi.   

 

 

Příští schůze výboru bude v Olomouci 17.9.2008 v 10:00 . 

 

 

 

V Praze, 28.5. 2008, Martin Prchlík.  

../schůze%20příprava/08.05.28-Ústí/Web%20ČPCHS.doc

