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Zápis ze schůze výboru ČPCHS a grémia primářů dne 6.10.2011 v 10:00 ve Zlíně 
2011/3 

 

 
 

 

Přítomni: prim. MUDr. Jaroslav Koudelka, CSc., prim. MUDr. Tomáš Malý, PhD., 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. Jiří Švehlák, prim. MUDr. Oto Teyschl, CSc,   

MUDr. Václav Vacek. 

 

Za revizní komisi: MUDr. Jarmila Antonová  

 

Omluveni: MUDr. Eva Adámková, MUDr. Radek Hanák, Prof. MUDr. Petr Havránek, CSc., MUDr. Petr Polák, prim. MUDr. 

Taťána Příplatová, MUDr. Vladimír Richter, prim. MUDr. Jana Schmidtová  
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Program schůze: 

- schválení programu schůze, 

- kontrola zápisu z minulé schůze, 

- kontrola úkolů z minulé schůze, 

- informace předsedy ČPCHS, 

- zprávy z traumatologické sekce 

- vzdělávání 

- vyhlášení výsledků voleb do výboru ČPCHS 2011, 

- ustanovení nového výboru ČPCHS ČLS JEP, 

- volba předsedy, místopředsedů, věd. sekretáře a pokladníka v novém výboru ČPCHS ČLS JEP, 

- krátký odborný program: Koudelka J.: Atrézie velmi krátkého tenkého střeva 5 min. 

    Malý T.: STEP u novorozence   5 min.  

- příspěvky primářů 

- různé 

- zakončení 

  

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 

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) konání sjezdu delegátů ČLS JEP 7.12.2011- zúčastní se R. Škába, 

b) byla odeslána odpověď k mediální prezentaci lékařské vědy – byl projeven zájem ze strany ČPCHS (styčně Prof. 

Arenberger), 

c) na MZd byla odeslána tabulka připravovaných standardních postupů u vybraných nemocí v DCH – tabulka byla schválena, 

v návaznosti na věková omezení byla opět diskutována hranice 18+365 pro obory pro děti a adolescenty – M. Prchlík byl 

pověřen jednáním s výborem ČPS v rámci navrhovaného založení grémia pediatrických oborů o snížení hranice na 17+365, 

d) prim Cingel vědecký sekretář Slovenské společnosti dětských chirurgů informoval dopisem předsedovi ČPCHS o Evropské 

společnosti dětských endoskopických chirurgů – viz web, 

e) k využití konopí ve zdravotnictví  ČPCHS nemá připomínky, byla odeslána odpověď,  

f) členství v ČLS JEP – nezaplaceno: Bartl, Bohmová, Gál, Kováčik – již vyloučen, Kravka, Kuliaček, Prchlík, Teyschl, 

Tomek, Trč – dořeší ještě M. Prchlík, zodpovědná osoba pí Gebrová 224266223, cle@cls.cz 

 doplnit čestná členství – Havlíček, Beranová, Kopecký, Králová – dořeší ještě M. Prchlík, 

  členské elektronické karty – vyzvednout a rozdělíme po pracovištích – dořeší ještě M. Prchlík, 

g) závěrem byla přečtena zpráva o činnosti odstupujícího výboru   - schválena všemi přítomnými členy odstupujícího výboru 

8:0:0, 

 

3. Traumatologická sekce – referuje J. Preis: 

a) proběhla schůze sekce traumatologie (Mladé Buky) – dospělá traumatologie přidala nižší stupně traumatologické péče, 

byl diskutován Věstník traumatologické péče, ve kterém jsou pro dětskou část vyjmenovány hypertrofické požadavky, 

b) společnost AO MID pro střední a východní Evropu pořádá školící programy, 

c) problematika věku je v dětské traumatologii dána uzavřením fýz – cca 15 let, 

d) Nadace Kolečko si vyžádala charakteristiky jednotlivých CDT, 

e) byl prezentován registr dětských úrazů – možno prohlížet vlastní dokumenty, od 1.10.2011 se budou zadávat všechny 

hospitalizované děti pro trauma v ČR, www.detske-urazy.cz, 

f) diskuze – Prchlík připomínkoval nejasnost přístupu k datům registru pro výbor ČPCHS a pro zadávající – V. Bartl zařídí 

informace na příští schůzi, 

  K. Harvánek připomínkuje nezadávání dat o úrazech mimo pracoviště CDT. 

  

4. Vzdělávání -  referuje prof. J. Šnajdauf: 

a) společné setkání ČLK a předsedů oborových komisí Vědecké rady ČLK – nová informace o způsobu vzdělávání bez 

konkrétních zadání, 

b) postgraduální vzdělávání bude směrováno na fakulty - viz tabulka,  

c) byly podepsány smlouvy o postgraduálním vzdělávání mezi MZd a Univerzitami, IPVZ je pověřeno přechodně zařazováním 

do základních oborů – budou probíhat další jednání 24.10. a 3.11.2011. 
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5. VOLBY do výboru ČPCHS 2011: 

J. Koudelka podal informaci o průběhu voleb do výboru ČPCHS, závěrem byly vyhlášeny výsledky voleb. Celý průběh i 

výsledky byly dozorovány a odsouhlaseny revizní komisí ČPCHS jmenovitě J. Antonovou. 

Nový výbor ČPCHS bude pracovat ve složení: 

MUDr. V. Bartl, Prof. MUDr. Petr Havránek, CSc, MUDr. Jaroslav Koudelka, CSc., MUDr. Tomáš Malý, PhD., MUDr. 

Jindřich Preis, Ph.D., MUDr. Martin Prchlík, Doc. MUDr. Michal Rygl, PhD., Prof. MUDr. Richard Škába, CSc., Prof. MUDr. 

Jiří Šnajdauf, DrSc. 

Volby předsedy, místopředsedy, vědeckého sekretáře a pokladníka výboru ČPCHS: 

volba předsedy:  Šnajdauf  8/8 

volba místopředsedy  Havránek  5/8 

Koudelka  1/8 

Prchlík   1/8  

Škába   1/8  

volba věd sekretáře: Rygl   4/8 

Prchlik   3/8 

Škába   1/8   

Volba pokladníka     Preis   7/8 

Bartl   1/8 

 

6. Primáři 

a) T. Malý informoval o otevření nových operačních sálů dětských operačních oborů FN Olomouc, 

b) J. Švehlák se rozloučil s kolegiem primářů, bude nutno oslovit jeho nástupce – MUDr. Klára Konečná – (pověřen J. 

Šnajdauf), 

c) V. Navrátil informoval o výstavbě nového pediatrického pavilonu v Kolíně. 

 

7. Různé: 

a) dle výboru ČPCHS t.č. není možné kolektivně naplnit monotematické číslo v Rozhledech v chirurgii, zatím budou články 

zasílány individuálně, zvážit monotematické číslo jako summary 58. výročního sjezdu ČPCHS 2012,  

b) v průběhu schůze proběhl i krátký odborný program: 

Koudelka J.: Atrézie velmi krátkého tenkého střeva 5 min. 

Malý T.: STEP u novorozence   5 min.  

 

6. Výročí: 
70 let -  Eva Adámková, Jaroslav Štuj  

60 let –  Alice Beranová, Petr Havránek, Ivan Melichar 

50 let – Jiří Vojta  

 

7. Kongresy: 

- Kongres EUPSA, www.eupsa.org, 13.-16.6.2012 Řím, 2013 Dublin, 2014 Lipsko. 

- kongres WOFAPS 13.-16.10.2013 Berlín, 

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

- Pediatrický mezinárodní kongres - 3.-6.10.2012 Liberec 

- Trauma v detskom veku, Šamorín, červen nebo září 2012,     

 

8. Plán schůzí výboru ČPCHS:  

8.12.2011 – Praha Motol, 12:00 

Březen 2012 – Hradec Králové 

16.5.2012 – výbor ČPCHS + primářský sbor  při 58. kongresu ČPCHS 

 

 

 

Příští schůze výboru bude 8.12.2011 v Praze Motole. 
 

 

Ve Zlíně, 6. 10.2011, Martin Prchlík.  
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