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Zápis ze schůze výboru ČPCHS dne 17.9.2008 v 10:00 v Olomouci 
2008/4 

 

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

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

Omluveni: prim. MUDr. Petr Polák, 

Nepřítomni:   

Za revizní komisi: MUDr. Jarmila Antonová 

  

1. Schválení programu schůze: 

návrh programu schůze byl schválen všemi členy. 

 

2. Kontrola zápisu z minulé schůze a stavu úkolů :  

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

 

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

- žádosti o oznamování akcí na ČLK k zařazení do systému kontinuálního vzdělávání, 

- žádosti ke spolupráci k úhradové vyhlášce MZd – sériově vyráběné ortézy a bandáže sk. 05, 

- vyúčtování za II. čtvrtletí 2008, k 30.6.2008 255 800,- Kč, obě čtvrtletí přeposlat v kopii J. Preisovi (R. Škába), 

- kontaktu za OS ke stanovisku ke změnám v Seznamu zdravotních výkonů, 

- žádosti ke zjednodušení evidence členů ČLS JEP, identifikační karta s foto, kotikova@cls.cz, 

- zaplacení poplatků WOFAPS za rok 2008,  

- členské základně ČPCHS, k 21.5.2008 110 členů, Ota Teyschl dluží 1500 Kč – upozorní M. Prchlík, 

- dopisu Doc. Votočka o podpoření změny úhrady za chirurgické výkony, odpověď odeslal R. Škába řediteli odboru úhrad 

zdravotní péče MZd MUDr. Kaplanovi 31.7.2008, 

- odpovědi MUDr. Pánové o zasílání pravidelných informací o péči v DCH do zahraničí, 

- přihlášce za nového člena ČPCHS: MUDr. Ivana Slívová, dopoučení Richter, Bednaříková, přijata dne 17.9.2008, 

     

3. Traumatologická sekce - Prof. Havránek referuje o: 

- současném stavu projektu IOP, během července a srpna probíhalo hodnocení přihlášek, všechny prošly do další fáze – tvorba 

nabídek, nákup, instalace, vše musí být ukončeno do 30.6.2008, funkčnost instalací bude kontrolována orgány EU po dobu pěti 

let,  

- probíhajících technických auditech všech traumacenter včetně dětských, 

- sponzorské akci nadace Kolečko společně s Reiffeisen Bank, která opět proběhne v letošním roce. 

 

 4. Různé: 

- P. Havránek se nemohl zúčastnit jako delegát ČPCHS zasedání WOFAPS a EUPSA neboť byl změněn termín schůze, pošlou 

závěry ze schůze, nová koncepce vzdělávání v oboru DCH v rámci EU (European Syllabus in Pediatric Surgery) 

www.eupsa.org , www.uemspaedsurg.org  – referát na příští schůzi J. Šnajdauf,  

- Pediatrický kongres – samostatná přednáška state of art, hodinová sekce – 5 přednášek. Do budoucna není zájem o společný 

kongres, ale pouze o sekci DCH v rámci pediatrického kongresu, 

- J. Šnajdauf referuje o IPVZ,jsou zrušeny dotace na rok 2009, nejspíše se zruší stálé úvazky, nadále pouze na dohody,  

- M. Rygl informace ze semináře o novele zákona o vzdělávání: 

 kmen končí certifikátem, dále atestace ze základního oboru, specializace certifikační 

 příprava na atestaci se musí prodlužovat pod úvazek 0,5 

 program rezidenčních míst – MZd rozepíše rezidenční místa dle jednotlivých oborů, nemocnice si pak podají žádosti o 

rezidentury a následně na přidělené rezidentury vyhlásí výběrové řízení na rezidenty, 
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- V. Vacek prezentoval stav příprav kongresu DCH v roce 2009, který se bude konat 28.-29.5.2009 v Plzni u příležitosti 45. 

výročí ustaveníordinariátu DCH ve FN Plzeň, moto kongresu „Jak se žije dětské chirurgii na českém venkově aneb dětská 

chirurgie v každodenní praxi“, hlavní téma: chirurgie břišní stěny, akutní šourek, porucha sestupu varlat, vedlejší téma: 

chirurgie střevního traktu a varia, sekce sester bude jak pro zdravotní sestry, tak pro instrumentářky. 

- M. Prchlík referuje o současném stavu webových stránek ČPCHS. 

 

5. Kongresy: 

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

- 55. kongres českých a slovenských dětských chirurgů, Plzeň, 28.-29.5.2009 

- Dětské zlomeniny Jemniště 2009, 13.-14.5.2009, 

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

 

6. Plán schůzí výboru ČPCHS:  

- 4.12.2008, 11:30 Praha Motol 4.12.08, 11:30 

- březen 2009 

- květen 2009   

- 1.-3.10.2008, schůze traumatologické sekce, Filipova Huť 

 

Příští schůze výboru bude v Praze-Motole 4.12.2008 v 10:00 . 

 

 

 

V Praze, 17.9. 2008, Martin Prchlík.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.program schůze: 

- kongres DCH 2009 Plzeň - termíny, vědecký a organizační výbor, témata, sesterská sekce 

http://www.eupsa.org/
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 nové uspořádání kongresů, styk se zahraničím 

- Jemniště 2009 

- informace o schůzi traumatologické sekce 

- traumatologie – koncepce,  reaudity DTC, IOP  

- informace o Pediatrickém kongresu 2008     

- webové stránky společnosti- P. Polák, M. Prchlík 

- informace o budoucnosti IPVZ – J. Šnajdauf 

- informace ze seminářů k novele zákona o vzdělávání – M. Rygl, T. Malý 

 

kongresy: 2009 Plzeň - 55. mezinárodní kongres českých a slovenských dětských chirurgů 

  2010  

  2011 Slovensko – Vrátna dolina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


