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Zápis ze schůze výboru ČPCHS dne 21.10.2009 v 10:00 v Hradci Králové. 
2009/4 

 

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

Jindřich Preis, Ph.D.,  MUDr. Martin Prchlík,.Doc. MUDr. Michal Rygl, PhD., Prof. MUDr. Richard Škába, CSc., Prof. 

MUDr. Jiří Šnajdauf, DrSc. 

Omluveni: prim. MUDr. Petr Polák, MUDr. Vladimír Richter 

Nepřítomni:   

Za revizní komisi: MUDr. Jarmila Antonová  

 

Hosté: prim. MUDr. Eva Adámková,prim. MUDr. Karel Harvánek, prim. MUDr. Václav Navrátil, prim. MUDr. Taťána 

Příplatová, prim. MUDr. Jana Schmidtová, prim. MUDr. Oto Teyschl, MUDr. Václav Vacek,  

 

Program schůze: 

- kontrola zápisu z minulé schůze 

- kontrola úkolů z minulé schůze 

- informace předsedy ČPCHS 

- zprávy z traumatologické sekce 

- vzdělávání 

- statistika 2008 

-  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 2009/3 byl schválen všemi členy výboru   

Kontrola úkolů: 

a)  zjistit stav úhrady za www stránky (J. Preis) – vyřízeno  

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

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 

 

2. Předseda společnosti prof. R. Škába referuje: 

a)   o členské základně, v současnosti má společnost 113 členů, bude zrušeno členství Kamilovi Kováčikovi, dlužníci Radek 

Hanák, Karel Krafka, Pavel Tomek (M. Prchlík), 

b) o hospodaření ČPCHS,  k 30.6.2009  je na účtu 273596,- , je nutné připravit rozpočet na příští rok (připraví J. Preis),  

c) o proběhlém jednání 16.6.2009 na MZd o standardizaci odborné péče 

d)   o připomínkovém  řízení k k Vyhlášce o věcném a technickém vybavení ZZ 16.7.2009 na MZd, pro DCH bez 

připomínek, 

e)  VZP poslala seznam o režimu jednodenní péče na lůžku a možnosti provádění jednodenních zákroků na zákrokovém 

sálku – s jednodenními souhlasíme pro kódy 52313, 52115 + sdílené, zatím schůzka neproběhla, 

f) o závěrech  znalecké komise 34616/2008, na vědomí rozeslala MUDr. St. Pánová, 

g)  o pozvánce na výběrové řízení DCH Karlovy Vary – vyřízeno telefonicky R. Škába, 

h)   o žádosti České společnosti klinické biochemie o zveřejnění  odkazu  portálu www.labtestsonline.cz na našich stránkách, 

kontakt Z. Tesařová zuzana.tesarova@labtestsonline.cz  (zařídí M. Prchlík, P. Polák) 

ch)  o pozvánce na právní seminář, 

i) o schůzce předsedů odborných společností s s ČLK o dalším osudu vzdělávání, 

j) o nabídce k vyjádření názoru na současnou situaci ve zdravotnictví v rubrice ZdN – společnost se nebude vyjadřovat, 
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k)  o vzdělávacím programu v IM – v povinné praxi není explicitně vyjmenována možnost vykonání této praxe na dětských 

odděleních intenzivní a resuscitační péče, 

l) o studii rozštěpových vad,  

m) o zasedání předsedů společností a akreditačních komisí  - zastupuje J. Šnajdauf, 

n) o dopisu Guarant a WOFAPS 

o) o nabídkách organizačních agentur, 

p)  o žádosti MUDr. Bohmová o snížení poplatků během MD – návrh na příští Valné hromadě, 

r) o přípravě 3denního pobytu Chief editora  Eur J Ped Surg Bena Ure v Praze spojeném s odborným seminářem, 

 

3. Traumatologická sekce – referuje Prof. P. Havránek: 

a)  o  schůzi traumatologické sekce – statistiky se začínají plnit, výstup z registru za ČR zatím není,  

b)  o nadačním fond Kolečko – jednotlivá traumacentra mají předložit priority na sumy 200 000,-, 300000-. a 500000- Kč, 

odeslat P. Havránkovi do 20.11.2009. 

c) o signálních kódech – zatím pokusné vykazování jednotlivými traumacentry ( sek. transport do traumacentra, příjem do 

traumacentra ISS >15 kód 99980, složitý úrazový pacient s ISS<15 – vyjmenované diagnózy kód 99981) nezbytně 

1.7.2009-31.12.2009, 

d) o stavu dětských traumacenter, celkem 3 DTC dlouhodobě nesplňují podmínky pro provoz DTC – malý počet dětských 

chirurgů, není oddělení dětské chirurgie,  

e)  P. Havránek předložil návrh na zřízení certifikovaného kurzu Dětská úrazová chirurgie, který by řešil nedostatky uvedené 

v bodu d). Z bohaté diskuze vyplynul rozdílný názor na potřebu a funkčnost nového kurzu. Vzhledem k důležitosti 

takovéhoto rozhodnutí je nutné jistě další jednání. P. Havránek rozešle do 26.11.2009 podklady a sjedná schůzku 

s předsedy participujících společností (ČCHS, ČSÚCH, ČOS), schůzky se zúčastní předseda společnosti R. Škába. Další 

diskuze o tomto návrhu odložena na příští schůzi výboru, v mezidobí mailově. 

 

4. Vzdělávání -  referuje prof. J. Šnajdauf: 

a)  o novém ředitel IPVZ Mgr. Radim Gabriel, 

b)  o struktuře vzdělávacích oborů, kdy je 40 základních specializací a 44 nástavbových, 

 - DCH – v podzimním termínu nikdo neatestuje 

 - poplatky z atestaci dle termínu 3500/5000/7000,- Kč, účastnický poplatek na kurzu 1000,-/den 

 - požadavky na residenty 2010 – Plzeň, Bulovka, celkem 2 

  

4. Různé: 

c) návrhy na čestné členství připraví K. Harvánek a T.  Malý, 

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

 

5. Výročí: 

Karel Havlíček 70 let- připravit čestné členství (R. Škába) 

 

6. Kongresy: 

- Kongres EUPSA, Bern, Švýcarsko, 2.-5.6.2010   www.eupsa.org 

- 56. mezinárodní kongres českých a slovenských dětských chirurgů, Olomouc, 29.-30.4.2010 

- Trauma v detskom veku, Senec, 06.2010 

Plán následujících kongresů DCH: 

 2011 Slovensko – Vrátna dolina 

 

7. Plán schůzí výboru ČPCHS:  

4.12 2009  Praha Krč, 10:00 

28.4. 2010 Olomouc, 16:00 výbor/18:00 primáři 

10.2010   Pardubice, 10:00 výbor/13:00 primáři 

 

 

 

Příští schůze výboru bude 4.1.2009  v 10:00 v Praze Krči. 
 

 

 

 

V  Praze, 21.10.2009 Martin Prchlík.  
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