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Zápis ze schůze výboru ČPCHS dne 9.12.2010 v 11:00 v Praze Motole 
2010/5 

 

Přítomni: Prof. MUDr. Petr Havránek, CSc., prim. MUDr. Jaroslav Koudelka, CSc., 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., prim. MUDr. Petr Polák,  

Nepřítomni:   

Za revizní komisi: MUDr. Jarmila Antonová 

Hosté: Doc. MUDr. Karel Havlíček, CSc  

 

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 výboru,  

- zápis ze schůze 2010/3 byl schválen všemi přítomnými členy výboru.   

Kontrola úkolů:  (karel.havlicek@nemocnice-pardubice.cz 

a) přepracovat síť pracovišť a novou koncepci DCH pověsit na web (M. Prchlík) – provedeno a odsouhlaseno,  

b) předložení definitivního znění náplně oboru „Dětská úrazová chirurgie“ (P. Havránek) - splněno, 

c) přeposlat koncepci oboru dětské chirurgie M. Ryskovi, dohodnout konsensus ve znění obou koncepcí (J. Šnajdauf) - trvá,  

  výbor doporučuje v koncepci vynechat z věkové hranice + 364 dní, bude konzultováno s ČPS (M. Prchlík), 

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

- R. Škába žádost odeslal, zatím není odpověď 

 

2. Předseda společnosti prof. R. Škába referuje: 

a) o předání čestného členství ČPCHS Doc. MUDr. Karlovi Havlíčkovi, CSc - 16.11.2010, 

b) o medializaci našeho oboru v ČRo 2, J. Pešina j.pesina@rozhlas.cz  – R. Škába již jednal a doporučil navrhovaná témata 

(dětské úrazy – P. Havránek, dětská chirurgie a VVV – M. Rygl, dětská onkochirurgie – J. Šnajdauf, presentace ČPCHS a 

dětská chirurgie všedního dne – R. Škába), bude plánováno na rok 2011, 

c) o žádosti o zaslání návrhu výkonů neplacených ze zdravotního pojištění, včetně doplácení materiálů apod., obecně v dětské 

chirurgii bude snaha spíše výkony rozšiřovat. 

d) o dopisu ČLS JEP, týkajícího se kreditního ohodnocení kongresů, 

f) o schůzi WOFAPS, Prem Puri končí, novým presidentem je Richard Azizkhan, v předsednictvu za Evropu Michael 

Holwarth,  

d) o hospodaření společnosti – 282 664,63 Kč, do 31.10. odeslat pí Menclové návrh rozpočtu na rok 2011, do nákladů zahrnout 

doobjednání Kafkových medailí – 10 ks (J. Preis) 

e) o přijetí nového člena ČPCHS Matěje Husáka z KDCHTO FN Brno – přijat dnešním dnem, 

i) o platbách do společnosti: ukončení členství Kováčik a Krafka, Tomek (900 Kč) bude upozorněn (M. Prchlík). 

  

3. Traumatologická sekce – referuje Prof. P. Havránek: 
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a) o přípravě sympozia Dětské zlomeniny 2011, 11.-12.5.2011, Liblice, bude uspořádána i sesterská sekce, připravuje se 

workshop pro lékaře a instrumentářky „Laterální femorální hřeb“,  

d) o certifikovaném kurzu Dětská úrazová chirurgie. Byly provedeny poslední opravy a návrh bude předložen na MZ ČR (P. 

Havránek), 

  

4. Vzdělávání -  referuje prof. J. Šnajdauf: 

a) doškolování v DCH probíhá dle původních pravidel, zatím nejsou odsouhlaseny žádné změny, 

b) o odpovědi k residenturám – vzhledem k uvolnění malých financí není pro jednotlivá pracoviště tento program zajímavý, 

  

5. Různé: 

a) pořádáním voleb je pověřeno pracoviště v Hradci Králové – garantem J. Koudelka, 

b) J. Koudelka navrhl podporu aktivitě „Děkujeme, odcházíme“ a bylo sepsáno následující prohlášení: 

 

Stanovisko výboru České pediatricko chirurgické společnosti ČLS JEP k iniciativě „Děkujeme, odcházíme“. 

 

Výbor České pediatricko chirurgické společnosti projednal na své schůzi aktivity spojené s iniciativou „Děkujeme, 

odcházíme“. Výbor iniciativu podporuje, neboť ji chápe jako snahu o zlepšení postavení a ohodnocení zdravotníků po 

dlouhodobě nerealizovaných slibech vlády ČR.  

 

Z výbor České pediatricko chirurgické společnosti ČLS JEP: 

 

Prof. MUDr. Richard Škába, CSc 

předseda výboru České pediatricko chirurgické společnosti ČLS JEP 

 

V Praze, 9.12.2010. 

  

 Stanovisko bude rozesláno na pracoviště DCH ČR, dále na vědomí ČCHS, LOK, ČLK ČR, ČTK. 

 

 

6. Výročí: 

 

7. Kongresy: 

- Kongres EUPSA 2011, Barcelona, Španělsko, www.eupsa.org, další kongresy EUPSA: 2012 Řím, 2013 Dublin, 2014 

Lipsko. 

- Kongres WOFAPS 2013 Berlín, 2016 Washington D.C. 

- 10. Danube Symposium on Pediatric Surgery, 11.2010, Vídeň 

- 57. kongres slovenských a českých dětských chirurgů, 9.-12.3.2011, Jasná, Slovensko 

 

8. Plán schůzí výboru ČPCHS:  

9.12.2010 ve 12:00, Praha Motol,  

10.3.2011, 17:30, Jasná 

19.5.2011setkání primářů Opava, prim Schmidtová,  

říjen 2011setkání primářů Zlín prim. Švehlák spolu s Valnou hromadou a novým výborem. 

 

 

 

Příští schůze výboru bude 10.3.2011  v 17:30 v Jasné na Slovensku. 
 

 

 

 

V Praze Motole, 9.12.2010, Martin Prchlík.  

http://www.eupsa.org/

