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Zápis ze schůze výboru ČPCHS dne 4.12.2009 v 10:00 v Praze Krči. 
2009/5 

 

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,.Doc. MUDr. Michal Rygl, PhD., Prof. MUDr. 

Richard Škába, CSc., Prof. MUDr. Jiří Šnajdauf, DrSc. 

Omluveni:  

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, návrh oboru Dětská úrazová chirurgie 

- vzdělávání 

-  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)  zrušit členství Kamilovi Kováčikovi, obeslat dlužníky - Radek Hanák, Karel Krafka, Pavel Tomek (M. Prchlík), 

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

h)   zveřejnění  odkazu  portálu www.labtestsonline.cz na našich stránkách, kontakt Z. Tesařová 

zuzana.tesarova@labtestsonline.cz  (zařídí P. Polák) – trvá. 

 

2. Předseda společnosti prof. R. Škába referuje: 

a)  o zprávě z ČLS JEP – členské příspěvky zatím beze změn, aktualizovat sekce ČPCHS – traumatologická, urologická, IM, 

změny projednat na Valné hromadě v Olomouci, 

b) o dopisu MUDr. Pánové z MZ ČR  63/2009 ohledně  poskytnutu péči na pracovišti KDCHOT  v Brně. Informace spolu 

se stanoviskem výboru  bude předána na jednotlivá DCH pracoviště,  

c) o odpovědi prof. Ševčíka na připomínku k náplni oboru IM, došlo k omylu, vstřícnost k pediatrické větvi trvá (M.Prchlík, 

d) neformální setkání presidenta ČLK dne 3.11. 2009 s předsedy odborných společností ČLS JEP. Tématem setkání byla 

e) budoucnosti vzdělávání.  Je patrná snaha o vyvolání spolupráce odborných společností a ČLK a převzetí vzdělávacího 

procesu pod ČLK,   

f) o dopisu prof. Horchera z Vídně, ve kterém nás informuje o termínu 10. Danube Symposium on Pediatric Surgery ( 22.- 

24. 10. 2010, Vídeň) s cílem zjistit, zda tento termín nekoliduje s některou významnou akcí naší společnosti. 

g)     o uzávěrce hospodaření za 3. čtvrtletí 2009, 275 139,- Kč, kopii poslat J. Preisovi (R. Škába). 

 

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

a) o nadačním fondu Kolečko – jednotlivá traumacentra předložila priority investic, 

b)  o registraci signálních kódů 99980 a 99981 - souhrnné počty za období 1.7. - 31.10.2009 odeslat P. Havránkovi do 

15.12.2009,  J. Preis rozešle návrh MKN diagnóz pro signální kódy, 

c) o průběhu registru dětských úrazů – bude seminář Prevence dětských úrazů v Brně 17.12.2009, zúčastní se R. Škába, P. 

Havránek, J. Preis, J Koudelka, 
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d) diskuze ke vzniku nového nástavbového oboru Dětská úrazová chirurgie ( DÚCH): 

 P. Havránek přednesl důvody ke vzniku nového nástavbového oboru DÚCH na dva  základní obory dětská chirurgie a 

úrazová chirurgie. Důvodem má dle předkladatele být doškolení nositelů atestace z úrazové chirurgie, aby mohli 

kvalifikovaně zajišťovat ošetřování dětských úrazů a dětským chirurgům, kteří se budou chtít specializovat na zajištění 

péče o poraněné děti umožnit prohloubení vzdělaní v této problematice specializační atestací. 

 Po bohaté diskuzi , která byla uzavřena  hlasováním, bylo těsnou většinou přítomných (pro 5, proti 2, zdrželi se 2) 

doporučeno zahájit přípravu na realizaci tohoto záměru. 

 Curriculum oboru připraví P. Havránek, předběžně odsouhlasený návrh osnovy povinných stáží a délka přípravy: 

 celková délka 24 měsíců,  

  z toho  18 měsíců pobyt na samostatném dětsko-chirurgickém pracovišti  

   2 měsíce dětská kostní traumatologie  (Motol, Krč, Brno)                                                                                               

   1 měsíc orgánová traumatologie   (Motol) 

   1 měsíc dětská ortopedie    (Motol, Bulovka, Brno) 

   1 měsíc dětská neurochirurgie   (Motol, Krč, Brno) 

   1 měsíc dětská IM v CDT    (Motol, Krč, Brno) 

 Předpokládá se, že žadatelům o atestaci DÚCH, kteří budou z oboru dětská chirurgie budou uznány všechny  absolvované 

stáže a povinné pobyty na pracovištích dětské chirurgie z přípravy na atestaci z dětské chirurgie.  

 

4. Vzdělávání -  referuje prof. J. Šnajdauf: 

a) návrh členů akreditačních komisí MZČR - za IPVZ navrženi lektoři DCH: Šnajdauf, Škába, Havránek, Prchlík.   

  

4. Různé: 

a)  M. Machart informoval o jednáních ohledně Sazebníku výkonů – v odbornosti 502 možnost překalkulovat staré výkony 

nebo navrhnout nové, v odbornostech, ve kterých sdílíme kódy, 501, 503, 506, 602, 604, 606, 706, 707, ….. - nutná 

průběžná komunikace při změnách ve sdílených kódech či při vytváření nových, možno omezit věkem, zkusit zjistit 

přehled sdílených kódů, nutno připravit i DRG. Bude diskutováno na příští schůzi 22.1.2009, podněty a připomínky 

k rukám M. Macharta na adresu milan.machart@ftn.cz, 

b)  M. Machart referoval o semináři  o nové klasifikaci disability a zdraví – bude uzákoněno v novém Zákonu o zdraví lidu, 

nyní se zpracovávají kódy pro děti, 

c)  T. Malý referoval o přípravě kongresu, Valná hromada 29.4.2010 po odborném program, nezapomenout na sekci sester, 

dát na vědomí vrchním sestrám, pozvání pro dětské chirurgy z okolních zemí - Polsko, Rakousko, Maďarsko. 

 

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, www.chirkongres.wz.cz 

- Trauma v detskom veku, Senec, 06.2010 

- 10. Danube Symposium on Pediatric Surgery, 22.-24.10.2010, Vídeň 

Plán následujících kongresů DCH: 

2011 Slovensko – Vrátna dolina 

 

7. Plán schůzí výboru ČPCHS:  

22.1.2010 Ústí nad Labem. 10:00 

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

18.6.2010 Ústí nad Labem, 10:00 

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

12.2010  Praha Motol 

 

 

 

Příští schůze výboru bude 22.1.2010  v 10:00 v Ústí nad Labem. 

 

Všem členům společnosti  přejeme v novém roce 2010 co nejvíce vyléčených pacientů, 

hodně radosti a hlavně pevné zdraví. 
 

 

V  Praze, 5.12.2009 Martin Prchlík.  
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