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Zápis ze schůze výboru ČPCHS  dne 8.12.2011 v 12:00 v Praze 
2011/4 

 

Přítomni: MUDr. Vladimír Bartl CSc., Prof. MUDr. Petr Havránek, CSc., prim. MUDr. Jaroslav 

Koudelka, CSc., prim. MUDr. Tomáš Malý, PhD., MUDr. Jindřich Preis, Ph.D., MUDr. Martin Prchlík, 

Doc. MUDr. Michal Rygl, Ph.D., Prof. MUDr. Richard Škába, CSc., Prof. MUDr. Jiří Šnajdauf, DrSc. 

 

Za revizní komisi: prim. MUDr. Karel Harvánek,  

 

Host: Doc. MUDr. Ladislav Plánka Ph.D., prim. MUDr. Václav Vacek 

 

Omluveni: 0 

 

Program schůze: 

1. schválení programu schůze 

2. kontrola zápisu z minulé schůze 

3. kontrola úkolů z minulé schůze 

4. informace předsedy ČPCHS 

5. vzdělávání 

6. zprávy z traumatologické sekce  

7. kongresy 

8. různé 

 

  

1. Schválení programu schůze a kontrola zápisu z minulé schůze a stavu úkolů: 

- návrh programu schůze byl schválen všemi přítomnými členy výboru,  

 

2  kontrola zápisu z minulé schůze: 

- zápis ze sch.ze 2011/3 byl schválen všemi přítomnými členy výboru.   

 

3. kontrola úkolů z minulé schůze: 

Kontrola úkolů: 

MUDr. M. Prchlík  uvedl, že nezaplacené příspěvky v ČLS JEP mohou být i za jiné společnosti než 

ČPCHS, příspěvky je nutné uhradit zpětně za celé období až do data potvrzeného ukončení členství. 

Nezaplacené příspěvky přímo pro ČPCHS dořeší ještě M. Prchlík, zodpovědná osoba pí Gebrová 

224266223, cle@cls.cz: (Bohmová, Gál, Kováčik – již vyloučen, Krafka-ukončí členství k 1.1.2012, 

Kuliaček, Prchlík, Teyschl, Tomek, Trč) 

 Doplnit čestná členství – Havlíček, Beranová, Kopecký, Králová dořeší prof. Šnajdauf,  

mailto:mrygl@yahoo.com
mailto:cle@cls.cz
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  Členské elektronické karty – předány členům výboru pro jednotlivá pracoviště, zbytek rozešleme 

poštou. 

MUDr. J. Preis rozeslal všem vedoucím traumacenter podrobné informace o signálním kódu 99980 

- splněno 

MUDr. V. Bartl zajistil informace o přístupu k datům registru úrazů www.detske-urazy.cz,  - splněno 

Prof. J. Šnajdauf osloví MUDr. Kláru Konečnou nástupkyni prim. Švehláka  - trvá. 

Vedoucí traumacenter: zkontrolují obdržení certifikátů o traumacentru, zkontrolují vykazování 

signálního kódu 99980/99981 – certifikáty zatím neobdrženy, kontrola signálního kódu – trvá průběžně. 

 

4. Předseda společnosti prof. J. Šnajdauf referuje: 

a) Pediatrický kongres Liberec 3-6.10.2012,  byla doporučena individuální účast. 

b) MUDr. Prchlík byl potvrzen jako člen komise  KLPK ( Komise pro lékovou politiku a kategorizaci  

    léčiv). 

c) Prof. Šnajdauf přijal návrh od prof. Rysky na členství  v redakční radě Rozhledů v chirurgii.   

d) Členský příspěvek do ČLSJEP zůstává stejný. 

e) Složení nového výboru ČPCHS bylo odesláno na ČLSJEP. 

f) K 8.12.2011 je evidováno 115 členů ČPCHS. 

g) MUDr. Trnková ukončila členství v ČPCHS. 

h) Bude nutné přepracovat dohody o provedení práce pro ČPCHS podle nového znění zákona (např. pro  

     sekretářku ČPCHS – zajistí prof. Šnajdauf). 

ch) Výbor vzal na vědomí stanovisko ČLK k úhradové vyhlášce pro rok 2012. 

 

 

5. Vzdělávání -  referuje prof. J. Šnajdauf:  

a) Garanty vzdělávání v dětské chirurgii  za jednotlivé fakulty jsou jmenováni:  

    prof. Šnajdauf,  prof. Havránek, prof. Gál,  prim. Koudelka, prim. Malý, prim. Vacek  

    Předsedou oborové rady pro dětskou chirurgii byl zvolen prof. Šnajdauf. 

    Výukový program bude jednotný. 

b) Termíny atestací z dětské chirurgie jsou stanoveny na 3.5.2012 a 6.12.2012, uchazeč zasílá přihlášku  

     minimálně 90 dní přede termínem,  

c)  28.11.2011 přestal IPVZ zařazovat lékaře do oborů, tuto funkci přebírají jednotlivé fakulty. 

d)  Certifikované kurzy zůstávají na IPVZ. 

e)  Diplomy atestací vydává nadále MZ. 

f)   Stáže v oboru dětské chirurgie může financovat IPVZ z evropských fondů, ale pouze  mimo místo  

      bydliště. Nutné podat  žádost na IPVZ informační systém ZEUS. Obdobně mohou být financovány  

      stáže pro dětskou urologii a pediatrii. Při vytvoření kurzu je nutné žádat koordinátora A12 ( Mgr. 

Žílová) o financování. 

g)  Anotace nepovinných kurzů je nutné odeslat na IPVZ Mgr. Tereze Šplíchalové do 20.12.2011. 

 

 

6. Traumatologická sekce: 

 a) Doc. L. Plánka v souhrnné online presentaci referoval o  registru úrazů www.detske-urazy.cz. Po    

    následné diskuzi byla vyjádřena  snaha registr dále kultivovat v rámci traumatologické sekce. Vedoucí     

    traumacenter a členové výboru ČPCHS budou mít přístup do registru. 

 

7. Různé: 

a) WebArchiv 

   Národní knihovna ČR v rámci projektu  WebArchiv nabídla archivaci www stránek ČPCHS.  

   Archivace je zcela zdarma a provádí ji NK ČR. http://webarchiv.cz 

   Archivace byla schválena všemi přítomnými členy výboru. 

http://www.detske-urazy.cz/
http://www.detske-urazy.cz/
http://webarchiv.cz/
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b) Skládačka – kultivace sazebníku 

    Na výzvu od MUDr.Votočka pověřil výbor České pediatricko-chirurgické společnosti (ČPCHS) 

    tyto lékaře pro další práci na kultivaci sazebníku (dříve akce skládačka): 

    as. MUDr. Luboš Zeman, Fakultní nemocnice Motol, tel 224 432 463, lubos.zeman@fnmotol.cz  

   prim. MUDr. Milan Machart, Fakultní Thomayerova nemocnice, 261 082 423, milan.machart@ftn.cz,  

   Pověření bylo schváleno všemi přítomnými členy výboru. 

d) Prof. Škába informoval o schválené změně stanov ČLSJEP – mezi jinými byl zaveden institut  

    přidruženého členství. 

e) Prim. Malý referoval o návrhu povinného souhlasu obou rodičů k plánovanému výkonu od dubna 

2012. 

f) MUDr. Prchlík upozornil na nedostatky ve znění koncepce dětské chirurgie (např. laparoskopické a 

thorakoskopické výkony jsou prováděny  na pracovištích dětské chirurgie) -  na příštím výboru bude 

zahájena revize koncepce dětské chirurgie – návrhy na změny ve znění koncepce dětské chirurgie si 

připraví všichni členové výboru. MUDr. Prchlík rozešle poslední aktuální znění. 

g) www.stránky Doc. Rygl zajistí přes prim. Poláka aktualizaci stránek (nové složení výboru).  

h) MUDr. Prchlík informoval o zasedání akreditační komise intenzivní medicíny. Komise mimo jiné 

konstatovala, že  pediatrický modul je možné nasmlouvat jen ve FTN a FNM (kde pracují dětští 

chirurgové s atestací z intenzivní medicíny: MUDr. Rousková, Mudr. Prchlík).  

 

7. Kongresy: 

a) 58. kongres ČPCHS, Ústí nad Labem, 17.-18.5.2012,  informace přes www.bos-congress.cz/dch2012 

     Informaci o kongresu jsme poštou poslali na jednotlivá pracoviště dětské chirurgie na Slovensku. 

     důležitá data: 
      15. 2. 2012  Uzávěrka registrace pro aktivní účast 
        31. 3. 2012  Oznámení autorům o přijetí přednášky, posteru 
        31. 3. 2012  Sleva za včasnou registraci a úhradu poplatků – uzavření 
        15. 4. 2012  Program 
        15. 4. 2012  Lhůta pro přijetí plateb poplatků a ubytování 
        30. 4. 2012  Lhůta pro zaslání rukopisů přijatých přednášek k recenznímu řízení do Rozhledů v chirurgii 
        17.-18. 05. 2012  58. KONGRES ČESKÝCH A SLOVENSKÝCH DĚTSKÝCH CHIRURGŮ 
 

    Proběhla diskuze o možné publikaci přijatých přednášek v Rozhledech v chirurgii.             

       Doc. Rygl tuto možnost podpořil jako evropskou cestu k rychlejšímu přijetí kvalitních prací 

k publikaci a jako presentaci společnosti ČPCHS. Zaslání rukopisů je zcela dobrovolné, posouzení 

rukopisů výborem ČPCHS bude garantem kvality publikace.  Nadále platí, že každý autor může 

použít klasické zaslání rukopisu do jakékoli redakce. Vydání monotématického čísla Rozhledů není 

cílem této aktivity a bude odvislé od počtu vhodných přípěvku a od názoru pravděpodobně nové 

redakční rady Rozhledů v chirurgii. 

       Prof. Šnajdauf upozornil na spornou kvalitu některých prací publikovaných v RCH. 

       Prim. Koudelka naopak vyjádřil obavy, že kongresové posouzení rukopisů zdvojí recenzní řízení a 

ztíží tak přijetí práce. 

       Prof. Škába uvedl, že cílem recenzního  řízení je vždy snaha pomoci autorovi ke zkvalitnění 

publikace a podpořil pokus o zavedení této kongresové novinky. 

 

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

c) Kongres WOFAPS 13.-16.10.2013 Berlín. 

d) Pediatrický mezinárodní kongres - 3.-6.10.2012 Liberec. 

e) Trauma v detskom veku, Šamorín, červen nebo září 2012.     

 

mailto:richard.fryc@fnmotol.cz
mailto:milan.machart@ftn.cz
mailto:milan.machart@ftn.cz
http://www.stránky/
http://www.bos-congress.cz/dch2012
http://www.eupsa.org/
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8. Plán schůzí výboru ČPCHS:  

22. březen 2012 (čtvrtek) – Hradec Králové upřesní prim. Koudelka. 

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

 

 
 

 

 

Ve Praze  8.12. 2011 Michal Rygl  

 


