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Zápis ze schůze výboru ČPCHS dne 10.6.2009 ve 20:00 v Plzni. 
2009/3 

 

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

MUDr. Petr Polák, MUDr. Jindřich Preis, Ph.D.,  MUDr. Martin Prchlík,.MUDr. Michal Rygl PhD., Prof. MUDr. Richard 

Škába, CSc.,  

Omluveni: Prof. MUDr. Jiří Šnajdauf, DrSc. 

Nepřítomni:   

Za revizní komisi: prim.MUDr. Karel Harvánek  

 

Program schůze: 

- kontrola zápisu z minulé schůze 

- kontrola úkolů z minulé schůze 

- informace předsedy ČPCHS 

- zprávy z traumatologické sekce 

- příprava Valnéo hromady 

- 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: 

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

změny v evidenci - provedeno 

b) zjistit stav úhrady za www stránky (J. Preis) – zůstává na příště  

c)  řešení neplatičů – dořešit MUDr Teyschla – (MUDr Prchlík) – v pořádku 300Kč 

d) platba za WOFAPS – aktualizovat seznam aktivních  členů pro platbu (MUDr Prchlík) – 113 

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

platbu za 50 členů/ 2009  - provede MUDr. Preis  

f) platba za UEMS - provede MUDr. Preis 

 

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

a)  zástupcem v UEMS nadále J. Šnajdauf, 

b) jednání akreditační komise z 12.5.2009 na MZ ČR– posouzení žádostí nemocnic Plzeň, Krč, Kolín, Pardubice a Jihlava 

o rezidentské místo pro obor DCH, žádali jsme a dostali 5 rezidenčních míst, 6000,-/rezidenta/měsíc, cyklus je 4 letý 

není jasné zda budou vypsána příští rok další místa,  

c) vypracování konsensuálního stanoviska paliativní péče – budeme postupovat v souladu s pediatrickou společností – 

koordinovat bude  M. Prchlík 

d) vyhlášení ceny ČLS JEP za rok 2008 – za ČPCHS nepodáno 

e) schůzi rady J Ped Surg,  

f) připravované schůzi WOFAPS – za ČPCHS se zúčastní J. Šnajdauf nebo P. Havránek 

g) přípravě Pediatrického kongresu 2010 v Olomouci – v plenární sekci kongresu 2 přednášky, další v jednotlivých 

tematických blocích, 

h)  výsledku hospodaření k 31.3.2009:   +  270 576,-   

ch) o přihlášce do ČPCHS -  Petr Fleischmann – přijat dnem 10.6.2009 

  

3. Traumatologická sekce - Prof. Havránek referuje o: 

a) Jemništi 2009 – 78 registrovaných, 34 sdělení,  
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b) další spolupráci s nadační fondem Kolečko  -  Ostrava, Krč, 

c) připravované schůzi sekce v září 2009, 

d) plnění údajů do Registru úrazů, výsledky z registru budou presentovány na kongresu v Plzni, 

e) symposiu dětské traumatologii v Senci 2010, 

 

4. Různé: 

      a) M. Prchlík – bude podána žádost o certifikovaný kurs Pediatrické intenzivní péče (zavedení, pobyt na na JIRP DCH 1 

měsíc) 

b)nutno na příští schůzi pozvat  R. Fryč a M. Machartai: 

 ověření funkčnosti nových kódů a sdílení kódů, způsob platby za výkony na lůžkách a samostatných ambulancí, 

jednodenní chirurgie 

c) návrhy na čestné členství připraví K. Harvánek aT.  Malý 

d) aktualizovat seznam čestných členů ČPCHS, na akce ČPCHS zvát dopisem 

 

5. Kongresy: 

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

- Výroční seminář 50 let DCH Na Bulovce, 1 říjen 2009 

  

Plán následujících kongresů DCH: 

 2010 Olomouc  

 2011 Slovensko – Vrátna dolina 

 

6. Plán schůzí výboru ČPCHS:  

21.10.2009 Hradec Králové  společně s primáři, 

??.12 2009 - Praha Motol v rámci atestací. 

 

 

 

 

Příští schůze výboru bude 21.10.2009  v 10:00 v Hradci Králové. 
 

 

 

 

V  Praze, 12.6.2009 Martin Prchlík.  

http://www.eupsa.org/

