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Schůze výboru ČPCHS  společná s primáři dětské chirurgie 

dne 24. 4. 2014 v 10:30 v Brně 

2014/1 

 

 

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

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

doc. MUDr. Michal Rygl Ph.D., prof. MUDr. Richard Škába CSc, prof. MUDr. Jiří Šnajdauf DrSc. 

 

prim. MUDr. Hanák prim. MUDr. Zbyněk Horák, prim. MUDr. Tatiana Příplatová, prim. MUDr. Jana 

Schmidtová, prim. MUDr. Jiří Tůma, prim. MUDr. Václav Vacek 

 

Za revizní komisi: prim. MUDr. Karel Harvánek 

 

Omluveni: prim. MUDr. Polák, prim. MUDr. Vladimír Richter, 

 

1. schválení programu schůze 

2. kontrola zápisu z minulé schůze 

3. informace předsedy ČPCHS 

4. zprávy z traumatologické sekce 

5. různé 

6. problematika v regionech 

7. kasuistiky 

8. plán dalších akci 

 

 

1. Schválení programu schůze   

- návrh programu schůze byl schválen všemi přítomnými členy výboru,  

 

2. kontrola zápisu z minulé schůze: 

- zápis ze schůze výboru v Praze 2013/4 byl schválen všemi přítomnými členy výboru.  

 

 3. kontrola úkolů z minulé schůze: 

    a) Další aktivitu ve zlepšení ohodnocení kódů dětské chirurgie iniciuje prof. Plánka. Prof. Plánka     

         navrhuje ekonomický rozbor DRG dět.chir. diagnóz - podpora stran nemocnic je zatím sporná,     

         výbor tuto aktivitu nadále podporuje. 

         FN Brno vypracuje základní ekonomický rozbor, další nemocnice se jej pokusí aplikovat dále 

         - úkol trvá. 
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    b) SZV – připomínkové řízení – zásadní připomínky jsme za ČPCHS neposlali. Výbor pověřil pro      

         další jednání MUDr. Prchlíka, který bude hájit koeficient pro dětské pacienty i za dětskou    

         chirurgii – úkol trvá. 

    c) Specializační  vzdělávání -  nutné vyjasnit výklad o délce specializačního po splnění kmene  

        (viz bod 3). 

    d) Vyúčtování výdajů za rok 2013 nutné předat do ledna 2014 – MUDr. Preis splněno  

         Přebytek hospodaření za rok 2013 převeden do fondu ČPCHS.  

    e) Prof. Mihál : Doporučené klinické postupy – event. spolupráci upřesní osobně MUDr. Malý –   

         jednání dále probíhá 

    f) MUDr. Malý:  Bylo pozastaveno vykazování sdílených výkonů pro operaci retence a fimózy. 

         Výbor deklaruje: výkony pro retence a fimózy patří mezi základní výkony oboru dětské chirurgie 

         MUDr. Prchlík ověřil platnost stará verze, sdílení výkonů tedy dále platí. 

 

  3.  Zprávy předsedy ČPCHS 

    a) Prof. Hořejší (předseda sekce dětské gynekologie): Požadavek na zasílání všech dívek po  

        apendektomii na gynekologické vyšetření a následně do lázní. 

        Výbor ČPCHS nesouhlasí s plošným vyšetřováním děvčat dětským gynekologem po APE. 

        Vyšetření na gynekologii a návrh lázeňské péče je v kompetenci ošetřujícího dětského chirurga     

        podle operačního nálezu. (upraveno podle Sbírky zákonů, Vyhláška 267/2012,  XXXI/3)   

    b) Redakční rada ČS pediatrie  -  prof. Hrstková, do redakční rady za dětskou chirurgii navržen doc.  

        Rygl 

    c) IPVZ – specializační vzdělávání. Délka specializačního vzdělávání na 48m po splnění kmene,    

        může být upravena po písemném zdůvodnění a schválením SOR. 

    d) Atestace v roce 2015 bude zajišťovat FN Motol 

    e) Vyhláška o specializačním vzdělávání – minimální délka dětské chirurgie včetně kmene je 6 let 

         nadstavbový obor dětská urologie 2 roky 

 

4. Traumatologická sekce: 

a) Česká společnost pro úrazovou chirurgii – plánuje otevření traumacenter pro dospělé II stupně 

b) Všechna centra vysoce specializované péče musí mít nový audit traumacenter pro děti a dorost 

v termínu do 31. 12. 2014. Tři traumacentra České Budějovice, Plzeň, Ostrava -  nesplňují podmínky 

věstníku stran personálního zajištění dětským chirurgem, nebo lékařem s certifikovaným kurzem 

dětské úrazové chirurgie  

c) Nutné na MZ obnovit žádost o uznání Certifikovaného kurzu dětské úrazové chirurgie – zajistí  

    prof. Šnajdauf, prof. Havránek  

d) Dětská traumacentra – prof. Škába navrhuje stratifikaci center, prof. Havránek tuto změnu 

v současné době nepovažuje za průchodnou v rámci současné legislativy.  

e) 30. 4. 2014 ukončení příjmů abstrakt pro PISCF kongres září 2014 

f) Schůze vedoucích traumacenter Ostrava říjen 2014 

g) Podána žádost o dětský kurz AO v ČR pravděpodobně v roce 2015 Seč 

 

5.  Různé 

    a) 20. května Kurz dětské laparoskopické chirurgie Brno – základní postupy  

    b) Souhlasy s operací při změně indikace.   

    c) Životní jubilea: prof. Šnajdauf, prof. Škába. 

        Udělena Kafkova medaile ČPCHS za přínos pro rozvoj dětské chirurgie v České republice. 

        (schváleno hlasováním výboru dětské chirurgie) 

    D) MUDr. Prchlík navrhuje zpracovat statistiku úmrtí chirurgických dětských pacientů za rok 2013 –     

         vyhodnocení proběhne v prosinci 2014. Data zasílejte MUDr. Prchlíkovi    
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6.  Problematika v regionech 

7.  Kazuistiky 

        

8. Plán dalších akcí: 

a/ Plán kongresů 

   

2014     

            60. kongres ČPCHS - Slovensko, 2014 (termín 22-24 květen Rájecké Teplice) 

  Národní ortopedický kongres, Praha TOP hotel, 15. -17. květen 2014 

Trauma v detskom veku  Šamorín  19-20. červen 2014 

EUPSA 2014 Dublin 18-21. červen 2014 

PISCF – symposium o dětských zlomeninách, Praha, 17. -19. září 2014   

4. kongres ESPES – Bratislava termín podzim 2014  

   

 2015   Colorectal club 2015  13-15 červen Milano 

            (podána žádost o pořádání v Praze v roce 2016) 

      Kurz AO – dětské zlomeniny 2015 Praha dube Se 

      61. Kongres ČPCHS -   Český Krumlov září 17-19, říjen 1-3. 

      

 

b/ Plán schůzí výboru ČPCHS:  1.  Rájecké Teplice 22. 5. 2014 + primáři 

                                                    2. Brno 4. 12. 2014  

 

 

c/ Atestace 2014 – organizuje FN Brno; Prof. MUDr. Ladislav Plánka Ph.D.                                       

                               termíny 24. 4. 2014 a 4. 12. 2014 

d/ Atestace 2015 –  FN Motol 23. 4. 2015 a 3. 12. 2015   

 

 

 

V Brně 24. 4. 2014 Michal Rygl  

 

 

 

PS: Dne 29. 4. 2014. emailovým hlasováním schválen všemi členy výboru návrh prof. Šnajdaufa 

na udělení čestného členství doc. Dragulovi a doc. Trnkovi ze Slovenské republiky.  


