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Zápis ze schůze výboru ČPCHS dne 18.5.2011 v 10:00 v Opavě 
2011/2 

 

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

prim. MUDr. Karel Harvánek, prim. MUDr. Václav Navrátil, prim. MUDr. Taťána Příplatová, MUDr. Vladimír Richter, prim. 

MUDr. Jana Schmidtová. 

 

Za revizní komisi: MUDr. Jarmila Antonová  

 

Omluveni: MUDr. Eva Adámková, MUDr. Radek Hanák, prim. MUDr. Jiří Švehlák, prim. MUDr. Oto Teyschl, MUDr. 

Václav Vacek.  

 

Program schůze: 

- schválení programu schůze, 

- kontrola zápisu z minulé schůze, 

- kontrola úkolů z minulé schůze, 

- volby 2011 

- informace předsedy ČPCHS, 

- zprávy z traumatologické sekce 

- vzdělávání 

- statistika 2011  

- příspěvky primářů 

- 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 2011/1 byl schválen všemi přítomnými členy výboru.   

Kontrola úkolů: 

Prim. Koudelka: Volby ČPCHS 2011 - splněno 

MUDr. Preis rozešle všem vedoucím traumacenter podrobné informace o signálním kódu 99980, o jeho vykazování - trvá 

MUDr. Preis: zkontroluje výdaje 2010, zejména položku telefony – splněno, omylem zařazeny do rubriky telefony webové 

stránky 

prof. Škába: upřesnění termínu dalšího zasedání ČPCHS září-říjen 2011 Zlín – 6. Října 2011 

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 - splněno 

vedoucí traumacenter: zkontrolují obdržení certifikátů o traumacentru, zkontrolují vykazování signálního kódu 99980 – 

certifikáty zatím neobdrženy, kontrola signálního kódu trvá 

 

2. Předseda společnosti prof. R. Škába referuje: 

a) o novelách vyhlášek - všechny bez připomínek, důležité budou zveřejněny na webu, 

b) o poplatcích za atestační zkoušky – bez připomínek, 

c) o zařazení certifikačního kurzu Dětská úrazová chirurgie k podkladům pro novelu zákona 185/2009 Sb., 

d) o doplnění delegátů do UEMS, 

e) o zprávě předsednictva ČLK JEP k mediální prezentaci lékařské vědy – styčně Prof. Arenberger, 

f) o objednání ražby nových Kafkových medailí – výbor odsouhlasil a doporučil ražbu 20 ks nákladem 6500 Kč, 
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g) o přijetí nového člena: MUDr. Jana Pejšová-Šilerová, MUDr. Jiří Nejedlý, oba kandidáti přijati dnem 18.5.2011, 

h) o dopisu ČSARIM ohledně podávání kortikoidů při míšním traumatu, 

ch) o poplatcích pro WOFAPS – 50 Euro,  

i) o zápisu ze schůze WOFAPS,  

j) o příští chůzi redakční rady EurJ Ped Surg – bez návrhů. 

 

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

a) o doškolovacím kurzu organizace dětské traumatologie, který se konal v dubnu 2011 v Miláně, 

b) o sympoziu Dětské zlomeniny, Liblice 2011, předseda ČPCHS poděkoval za dobrou reprezentaci společnosti, 

c) o přípravě schůze traumatologické sekce, termín bude upřesněn v červnu 2011, 

d) o připravovaném Věstníku traumatologické péče v ČR, 

e) o grantu nadace Kolečko.  

  

4. Vzdělávání -  referuje prof. J. Šnajdauf: 

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

b) proběhla schůze předsedů akreditačních komisí chirurgických oborů na MZ ČR, ČPCHS nezasahuje do organizace kmenů, 

pediatricko chirurgický kmen nevyžadujeme,  

c) dne 11.5.2011 byla jmenována nová ředitelka IPVZ – Mgr. Špírková, 

d) od 1. srpna 2011budou již doškolovací programy pod lékařskými fakultami, 

e) pro podzimní termín atestace jsou 4 kandidáti. 

  

Primáři 

a) otevření operačních sálů dětských operačních oborů, 

b) Hradecké pediatrické dny, listopad  – sekce pediatrické chirurgie.  

 

5. Různé: 

a) J. Antonová referuje o nabídce ČCHS k publikaci v Rozhledech v chirurgii – monotématické číslo dětské chirurgie,  

 

6. Výročí: připravit pro Richarda 

70 let -  Eva Adámková, Jaroslav Štuj  

60 let –  Alice Beranová, Petr Havránek, Ivan Melichar 

50 let – Jiří Vojta  

 

7. Kongresy: 

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

Lipsko. 

- kongres WOFAPS 13.-16.10.2013 Berlín, 

- 58. kongres ČPCHS, Ústí nad Labem, 17.-18.5.2012, 

- Trauma v detskom veku, Šamorín, září 2012,     

 

8. Plán schůzí výboru ČPCHS:  

6. října 2011 – Zlín, společná schůze výboru ČPCH a zástupců pracovišť DCH v ČR, 

Prosinec 2011  – Praha - Motol   

 

 

 

Příští schůze výboru bude 6.10.2011 ve Zlíně. 
 

 

V Opavě, 18.5.2011, Martin Prchlík.  

http://www.eupsa.org/

