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Zápis ze schůze výboru ČPCHS dne 17.4.2009 v 10:00 v Praze Na Bulovce. 
2009/2 

 

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

MUDr. Jindřich Preis, Ph.D.,  MUDr. Michal Rygl PhD., Prof. MUDr. Richard Škába, CSc., Prof. MUDr. Jiří Šnajdauf, DrSc.  

Omluveni: MUDr. Martin Prchlík, prim. MUDr. Petr Polák. 

Nepřítomni:   

Za revizní komisi: prim.MUDr. Karel Harvánek  

 

Program schůze: 

- informace předsedy ČPCHS 

- spolupráce pediatrických OS JEP  

- informace z traumatologické sekce 

- různé 

 

 

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

- návrh programu schůze byl schválen všemi přítomnými členy.  

- zápis ze schůze 2009/1 byl schválen všemi členy výboru   

Kontrola úkolů: 

- pozvat R. Friče a M. Macharta na dubnovou schůzi výboru – budou pozváni na červnovou schůzi neboť právě probíhá 

schvalování o minimálním zajištění pro tento kód 

 

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

a) Rozloučení s prof. Stefanem 

b) Návrhu předsedy ČPS prof. Jandy vytvořit  funkční grémium OS JEP, které se zabývají péčí o dětské pacienty. V té 

souvislosti bylo  doporučeno  pokračovat v účasti  dětských chirurgů  na pediatrických kongresech v rámci vyzvaných 

přednášek, zařazených do hlavních bloků, společné výroční kongresy ČPCHS a ČPS  zatím nepořádat, ale  zachovat 

samostatné každoroční kongresy dětské chirurgie 

c) Odpovědi náměstkyně ministra zdravotnictví paní MUDr. M. Hellerové na náš dopis z  8.12.2008 ohledně zrušení 

dětského traumacentra ve FTN. Podle MUDr. Hellerové může centrum pokračovat bez změny rozsahu své činnosti do 

definitivního rozhodnutí. Výbor konstatuje že uvedené důvody pro zrušení centra uvedené v dopise náměstkyně Dr. 

Hellerové jsou obdobné se situací  v jiných nezrušených centrech (Brno). Výbor bude dále usilovat o přímou účast na 

dalších jednáních o koncepci CDT – konkrétní forma tohoto úsilí bude upřesněna na červnové schůzi.   

d) Vnitřní připomínkové řízení k návrhu vyhlášky o zacházení s návykovými látkami – bez připomínek 

e) WOFAPS – údaje do každoročního dotazníku  odeslal 23.3.09  prof. Škába 

f) Ukončení členství v ČPCHS na vlastní žádost– MUDr. Košťál  - Plzeň –výbor bere na vědomí. MUDr Prchlík udělá 

změny v evidenci. 

g) MUDr.  Wernerová hlásí změnu osobních údajů. MUDr Prchlík udělá změny v evidenci.  

h) Zjistit stav úhrady za www stránky (prof. Škába) 

    

  

3. Traumatologická sekce - Prof. Havránek referuje o: 

a) Jemniště 13.5.2009 předseda společnosti prof. Škába se zúčastní slavnostního zahájení 

b) Financování traumacenter  

c) Národní registr dětských úrazů – dosud není přístup do databáze, první výsledky budou snad příští týden. Výbor žádá 

o konkrétní výstupy z projektu, výbor nedoporučuje v budoucnosti povinné vyplňování registru v současné podobě – k 

jednání delegován MUDr. Preis. Pravděpodobně bude nutné oslovit přímo agenturu poskytující grant. 
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d) Nadace Kolečko předání přístrojů proběhlo duben 2009. 

 

4. Kongres Plzeň 

a) vědecký výbor kongresu pod vedením prof. Havránka sestaví program cestou emailové konference 

b) čas přednášek bude upřesněn  podle počtu přihlášek 

c) přijímány budou jen strukturované abstrakty  

d) předsednictví v sekcí  obsadit v počtu 2+1 také kolegy ze Slovenska 

e) kontakt sekretáře ČPCHS s MUDr. Vackem ohledně kontroly organizačního zajištění- velikost přednáškové místnosti, 

sekce sester, čas na valnou hromadu. 

f) vzpomínka na prof. Stefana a prof. Simana ( prof. Škába) 

g) do programu valná hromada ČPCHS 

 

4. Různé: 

      a) řešení neplatičů – dořešit MUDr Teyschla – (MUDr Prchlík) 

      b) zpráva o stavu financí  MUDr. Preis:  roční hospodaření + 22000CZK, celkový stav 239900CZK 

      c) platba za WOFAPS – aktualizovat seznam aktivních  členů pro platbu (MUDr Prchlík) – platba 1 euro za osobu,  platbu         

          za 50 členů/ 2009  provede MUDr. Preis 

      d) platba za UEMS provede MUDr. Preis 

 

5. Kongresy: 

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

- Dětské zlomeniny Jemniště 2009, 13.-14.5.2009, 

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

- Výroční seminář 50 let DCH Na Bulovce, říjen 2009 

  

 

Plán následujících kongresů DCH: 

  2010 Olomouc  

  2011 Slovensko – Vrátna dolina 

 

6. Plán schůzí výboru ČPCHS:  

10.6.2009 -20:00, výbor ČPCHS,  Plzeň (při kongresu DCH) – omlouvá se prof. Šnajdauf   

21.10.2009 Hradec Králové  společně s primáři, 

Poslední plánovaná schůze výboru v tomto roce bude v  prosinci 2009 - Praha Motol v rámci atestací. 

 

 

 

 

Příští schůze výboru bude 10.6.2009  ve 20:00 v Plzni. 
 

 

 

 

V  Praze, 17.4.2009, MUDr. Michal Rygl,PhD.  
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