
Zápis ze zasedání výboru ČPCHS ze dne 10. 3. 2011 v Jasné 

Přítomni: prof. Havránek, prim. Koudelka, MUDr. Preis, doc. Rygl, prof. Škába, prof. Šnajdauf 

omluveni: MUDr. Prchlík, MUDr. Malý 

nepřítomen: MUDr. Polák 

 

1/ prof. Škába referuje: 

a/ kontrola úkolů z minulého zasedání: bez připomínek 

b/ proběhla úspěšná presentace dětské chirurgie v programu Český rozhlas 2                      
(prof. Škába, doc. Rygl, MUDr. Pešl) 

c/  požadovaná připomínková řízení od ČLS JEP – bez připomínek 

 

2/ prof. Havránek referuje: 

a/ Symposium dětské zlomeniny Liblice 2011, termín 11-12.květen, (viz www.detskachirurgie.cz)  

b/Fond Kolečko, požadavky na investice ve výši 100000 a 400000Kč do 15. 4. 2011 

c/  Návrh na Certifikovaný kurz Dětská traumatologie podán na MZ ČR.  Prof. Havránek s prof. Škábou 
dopracují oficiální podání žádosti 

d/ Proběhly reaudity o traumacentrech pro Věstník MZ ČR 

 

3/ MUDr. Preis referuje: 

a/ Všichni vědoucí traumacenter přes ředitele nemocnic zkontrolují, zda dostali platný certifikát o 
traumacentru 

b/ Signální kód 9980 – polytrauma – pojišťovna podmiňují proplacení financí zadáním pacienta do 
registru dospělé traumatologie 

c/ ČPCHS (MUDr. Preis) vypracovala dětskou revizi seznamu MKN  pro signální kódy, seznam 
podstoupen na společnost traumatologie v únoru 2011  

d/ MUDr. Preis rozešle všem vedoucím traumacenter podrobné informace o signálním kódu 9980, o 
jeho vykazování a vedoucí traumacenter zkontrolují vykazování signálních kódů ve svém 
traumacentru. 

e/ předběžné údaje o hospodaření ČPCHS za rok 2010 přebytek +12897, zůstatek + 281395, MUDr. 
Preis zkontroluje výdaje za telefony v roce 2010 

 

4/ prof. Šnajdauf referuje: 

a/ kmen pro dětskou chirurgii ponechán ve shodě s obecným kmenem chirurgie 



b/ atestace dětské chirurgie budou dne 21. 4. 2011 ve FN Motol 

 

5/ různé 

a/ Další zasedání ČPCHS společně s primáři Opava dne 18. 5. 2011 – definitivní potvrzení termínu 
s pořadatelem a rozeslání pozvánek primářům zajistí MUDr. Prchlík 

b/  Volby předsednictva společnosti ČPCHS na další období – forma korespondenční 2 kola zajistí 
prim.  Koudelka v termínu duben- květen 2011 

 

6/ přehled úkolů podle abecedy: 

Prim. Koudelka: Volby ČPCHS 2011 

MUDr. Prchlík: Další zasedání ČPCHS společně s primáři Opava  18.5.2011 – definitivní potvrzení 
termínu s pořadatelem a rozeslání pozvánek primářům  

MUDr. Preis rozešle všem vedoucím traumacenter podrobné informace o signálním kódu 9980, o 
jeho vykazování  

MUDr. Preis: zkontroluje výdaje 2010, zejména položku telefony 

prof. Škába: upřesnění termínu dalšího zasedání ČPCHS září-říjen 2011 Zlín 

prof. Škába: znění stanov ohledně termínů valné hromady ČPCHS  

splněno: Povinnost konat shromáždění  složky je upravena Stanovami ČLS na jednou za 4 roky.  

prof. Škába: podání žádosti o certifikovaný kurz Dětská chirurgie 

vedoucí traumacenter: zkontrolují obdržení certifikátů o traumacentru, zkontrolují vykazování 
signálního kódu 9980 

 

 

 

předseda společnosti ČPCHS: prof. MUDr. Richard Škába CSc 

zapsal:  Michal Rygl  

Jasná., Slovenská republika  10.3.2011 

 


