
 

ČESKÁ LÉKAŘSKÁ SPOLEČNOST J.E. PURKYNĚ 
 

ČESKÁ PEDIATRICKO CHIRURGICKÁ SPOLEČNOST 
 

Sekretariát: 

Klinika dětské chirurgie FNM, V Úvalu 84, 150 00 Praha 5 – Motol 

Telefon:  +4202/2443 2400            Fax:  +4202/2443 2420 

E-mail: richard.skaba@lfmotol.cuni.cz 

 
Předseda: Prof. MUDr. Richard Škába, CSc, richard.skaba@lfmotol.cuni.cz                Sekretář: MUDr. Martin Prchlík, martin.prchlik@ftn.cz 

 

  

 

 

Zápis ze schůze výboru ČPCHS dne 18.6.2010 v 10:00 v Ústí nad Labem 
2010/3 

 

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

Nepřítomni:   

Za revizní komisi: MUDr. Karel Harvánek  

Hosté:  

 

Program schůze: 

- kontrola zápisu z minulé schůze, 

- kontrola úkolů z minulé schůze, 

- informace předsedy ČPCHS, 

- zprávy z traumatologické sekce 

 náplň 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 2010/2 byl schválen všemi členy výboru.   

Kontrola úkolů: 

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

b) K. Harvánek přednáší žádost, aby výbor ČPCHS požádal výbor ČCHS ke sdílení kódu pro používání harmonického 

skalpelu - R. Škába projedná s M. Ryskou, 

c) P. Havránek je pověřen vytvořením paragrafovaného znění náplně kurzu/oboru do 18.6.2010 - bude součástí schůze, 

d) M. Prchlík přednesl návrh databáze pracovišť a členů ČPCHS – odsouhlasen dotazník, v první fázi vedoucí jednotlivých 

pracovišť dodají mailové kontakty svých zaměstnanců – dodal pouze Motol,   

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

 

2. Předseda společnosti prof. R. Škába referuje: 

a) o nejasné informovanosti slovenských kolegů o sjezdu dětských chirurgů v Olomouci: veškeré informace byly odeslány 

přednostům. Do budoucna nutno  požádat o seznam členů Slovenské společnosti dětské chirurgie, zároveň poskytneme 

náš seznam kolegům na Slovensko, urgovat datum kongresu 2011 (R. Škába, P. Havránek), 

b) o dopisu od AIM jako reakci na žádost MZ ČR o revizi nových vzdělávacích programů zejména v souvislosti se zkrácením 

délky pobytu školenců na akreditovaných pracovištích II. typu. Zkontrolovat, zda se bude týkat i oboru DCH, 

c) o dopisu prof. Blahoše z 10.6.2010 o konsensu o návrhu změn vyhlášky č. 185/2009 Sb. 

 počet základních kmenů se rozšíří na 16 a mezi základní obory bude zařazeno soudní lékařství.  

 

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

a) o termínu schůze traumatologické sekce 1.-3.9.2010, 

b) o konání schůze sekce dětské ortopedie při ČSOT, 15.-16.10.2010, 

c) o sympoziu k 15. výročí Kliniky úrazové chirurgie v Košicích, 22.-24.9.2010   

d) Kafkovu medaili prim. MUDr. Leo Spiššakovi předá P. Havránek na symposiu v Šamoríně, 

e) z nadace Kolečko – mezi všech 7 žádajících DTC bude rozděleno po 200000 Kč, 
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e) o návrhu nástavbového oboru „Dětská úrazová chirurgie“, přepracovaný návrh dle připomínek a další návrhy k diskuzi 

mailovou konferencí budou rozeslány zvláštní přílohou zápisu, tak aby mohlo být definitivní znění předloženo 

22.10.2010 na příští společné schůzi výboru s primáři DCH v Pardubicích .  

    

4. Vzdělávání -  referuje prof. J. Šnajdauf: 

a) o převodu části postgraduálního vzdělávání na fakulty, nástavbové obory zatím zůstávají pod IPVZ, 

b) o volbách do vedení UEMS, poplatky jsou zaplaceny, 

c) o nominaci evropského reprezentant ve WOFAPS – za naši společnost nominován J.A.Tovar 

 

5. Různé: 

a) J. Koudelka upozornil na nesourodost náplní oboru dětská chirurgie a obecná chirurgie týkající se především věku možných 

operantů. V oboru obecné chirurgie není omezení k operativě dětí mladších 2 let. J. Šnajdauf přepošle koncepci oboru 

dětské chirurgie M. Ryskovi a následně se pokusí dohodnout konsensus ve znění obou koncepcí.  

b) M. Prchlík referoval ze schůze výboru SIM ČPS o diskuzi k organizaci dětské chirurgie na pracovištích bez primariátu (FN 

Plzeň, Nemocnice České Budějovice a.s., FN Ostrava), vznik samostatných pracovišť v těchto nemocnicích je žádoucí, 

ale není prioritou výboru ČPCHS. V definici CDT bude provedena změna, aby i nesamostatné lůžkové základny 

(ordinariáty na dospělé chirurgii či pediatrii) mohli být součástí CDT. 

  

6. Výročí: 

70 let - K. Havlíček - připravit čestné členství 

60 let - O. Teyschl, V. Richter, J. Kotrnoch, V. Chromčák, I. Lukášová 

50 let – P. Gál, M. Dušek, L. Janeček, L. Kirchmanová, I. Sedláčková, P. Sirotek, J. Tůma 

 

7. Kongresy: 

- Kongres EUPSA2011, Barcelona, Španělsko, www.eupsa.org, další kongresy EUPSA: 2012 Řím, 2013 Dublin, 2014 Lipsko. 

- Trauma v detskom veku, 15.-17.9.2010, Šamorín 

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

- 57. kongres slovenských a českých dětských chirurgů, 9.-12.3.2011, Vrátna dolina 

 

8. Plán schůzí výboru ČPCHS:  

22.10.2010  Pardubice, 10:00 výbor/13:00 primáři 

12.2010  Praha Motol 

 

 

 

Příští schůze výboru bude 22.10.2010  v 10:00 v Pardubicích. 
 

 

 

 

V Ústí nad Labem , 18.6.2010 Martin Prchlík.  

http://www.eupsa.org/

