ČESKÁ LÉKAŘSKÁ SPOLEČNOST J.E. PURKYNĚ
ČESKÁ PEDIATRICKO CHIRURGICKÁ SPOLEČNOST
Sekretariát:
Klinika dětské chirurgie FNM, V Úvalu 84, 150 00 Praha 5 – Motol
Telefon: +4202/2443 2400
Fax: +4202/2443 2420
E-mail:michal.rygl@fnmotol.cz
Předseda: Doc. MUDr. Michal Rygl Ph.D., michal.rygl@fnmotol.cz

Sekretář: MUDr. Martin Prchlík, martin.prchlik@ftn.cz

Schůze výboru ČPCHS dne 28. 4. 2016 v 11:30 v Hradci Králové
2016/1
Přítomni: Prof. MUDr. Petr Havránek CSc., prim. MUDr. Jaroslav Koudelka CSc, prim. MUDr. Tomáš
Malý, Prof. MUDr. Ladislav Plánka 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.
Omluveni:
Za revizní komisi: prim MUDr. Zbyněk Horák
Návrh programu:
1. schválení programu schůze
2. kontrola zápisu z minulé schůze
3. kontrola úkolů z minulé schůze
4. prezentace UZISu k postupu prací na DRG restart
5. projednání a schválení programu činnosti výboru ČPCHS2016-2019, benefity pro členy ČPCHS
6. statistika 2015/2016
7. zpráva předsedy ČPCHS
8. zprávy z traumatologické sekce
9. kongres 2016
10. návrhy na udělení Kafkovy medaile
11. Colorectal club 11-13 června 2016 Praha
12. různé
13 plán dalších akcí

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 2015/3 byl schválen všemi přítomnými členy výboru.
3. kontrola úkolů z minulé schůze:
a) aktivita ke zlepšení ohodnocení kódů dětské chirurgie v rámci programu DRG RESTART zajišťuje
prof. Plánka – plněno průběžně. Na příští schůzi výboru zajistí prof. Plánka první příklady nových návrhů
a umístění dětských diagnóz v novém systému. Vše je zatím ve fázi tvorby a vývoje, stěžejní je sběr
informací z referenčních nemocnic, zejména jejich náklady na konkrétní výkony.
b) SZV – připomínkové řízení – výbor nadále pověřuje pro další jednání MUDr. Prchlíka, který bude
hájit koeficient pro dětské pacienty i za dětskou chirurgii - plněno průběžně
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c) J. Preis informuje o nebezpečí ukončení sdílení kódů se společností popáleninové medicíny, bude
vhodné zjistit další podrobnosti – zajistí M. Prchlík.
d) zpracování statistiky úmrtí za rok 2013 – úkol pokračuje. Data ze všech oddělení zaslat MUDr.
Prchlíkovi (statistika každoroční – výkony za 2014, úmrtí 2013-2014) – statistiku zatím neposlala
všechna oddělení – úkol trvá – presentace výsledků na schůzi výboru.
e) Prof. Plánka představil pracovní návrh programu činnosti a návrh na výhody pro členy ČPCHS.
Pracovní verze rozeslána členům výboru k připomínkování. V rámci emailové korespondence doplní
ostatní členové výboru své návrhy a komentář k prvnímu návrhu. Na příští schůzi výboru ČPCHS budou
jednotlivé body odsouhlaseny, doplněny nebo odstraněny a pro další období bude vždy zařazeno jedno
nosné téma na výborovou schůzi, aby bylo časově možné diskuzi zvládnout a současně aby bylo možné
se na něj připravit. Návrh na výhody pro členy je prvním tématem k diskuzi na příští výbor. Termín
k připomínkám pro oba dokumenty do 28. 2. 2016 na email doc. Rygla.
4. Prezentace UZISu k postupu prací na DRG restart (RNDr. Tomáš Pavlík PhD.)

Byl představen aktuální stav řešení projektu DRG restart. Dr. Pavlík ukázal systém nově vytvořených
DRG kategorií, které dají možnost výrazně rozšířit počet jednotlivých DRG bází a tím zajistit jemnější
členění zdravotnických výkonů v kombinaci s diagnózami při jejich ohodnocování. Prof. Plánka jako
prostředník směrem k výboru ČPCHS upozorňuje na původně nedostatečně zakomponovanou dětskou
problematiku. Aktuálně je pracováno na hlavní diagnostické skupině 08 (pohybový aparát), kde je již
v návrhu diagnostické mapy brán ohled na dětské zlomeniny. V dalších fázích bude postupně dohlíženo
na zapojení diagnóz Q (vrozené vady), P (novorozenecká problematika) a dalších napříč spektrem výkonů
DCH. Výbor ČPCHS se bude průběžně zabývat konkrétními způsoby zakomponování stěžejních diagnóz
a výkonů dětské chirurgie do nového systému DRG, jak je bude prezentovat prof. Plánka.
Paralelně probíhá sbírání ekonomických podkladů z referenčních nemocnic (cca 40 zařízení – všechny
FN jsou součástí), je třeba na svých pracovištích spolupracovat při ohodnocování výkonů, aby byly
podklady reálné a aby smysluplně rozdělené diagnózy a výkony navazovaly na reálné náklady.
Prezentace dr. Pavlíka je přílohou zápisu.
5. Projednání a schválení programu činnosti výboru ČPCHS2016-2019, benefity pro členy ČPCHS (prof.
Plánka)

a) navrhované snížení poplatku za předatestační stáže – vzhledem ke stanovisku ředitelství nemocnic
nedoporučeno
b) výborem schváleny nižší registrační poplatky pro členy ČPCHS na kongresech ČPCHS
c) výborem pro rok 2016 schválena odměna pro nejlepší přednášku člena ČPCHS v sekci mladých
chirurgů na kongresu ČPCHS v Olomouci
D) výborem schváleno další jednání o sponzoringu ČPCHS s cílem získat prostředky pro vzdělávání
mladých lékařů – členů ČPCHS (pověřen prof. Plánka, prof. Havránek)
e) dále v jednání:
- vydávání elektronického občasníku ČPCHS pro členy – obsahem aktuality, vybrané rešerše
Článků, doporučené postupy
- vytvoření sekce na webu přístupné jen pro členy ČPCHS – prof. Plánka zjistí ekonomickou a
provozní náročnost a na příští jednání přinese podklady pro možnou realizaci
f) navrhovaný informační kanál pro konsultace a sdílení RTG dokumentace přístupný pro členy
ČPCHS - vzhledem k funkčnímu a dostupnému propojení ePACS- výborem nedoporučeno
6. Návrh statistiky 2015-2019 (MUDr. Prchlík, doc. Rygl)

a) Výborem schválen návrh doc. Rygla na výkonovou statistiku s využitím NIS – seznam bude
dopracován po připomínkování členy výboru a sběr dat za rok 2016 proběhne podle nového návrhu
Návrh nové sestavy diagnóz dodá dr. Prchlík do příští schůze výboru.
b) Statistika za rok 2015 zpracována z dodaných dat (MUDr. Prchlík) – presentace na kongresu
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7. Zprávy předsedy ČPCHS: (doc. Rygl)
a) celostátní pediatrický kongres – individuální účast
b) Akreditační komise MZ na roky 2015-2020 – T. Malý, T. Pešl, J., Preis, L. Plánka, M. Rygl
Na jednání 22. 2. 2016 byl předsedou komise zvolen doc. Rygl, místopředsedou prof. Plánka
Komise schválila prodloužení akreditace pro: FN Hradec Králové, FN Motol, FN Plzeň,
Masarykovu nemocnici Ústí n Labem, Nemocnici Pardubického kraje, Nemocnici Na Bulovce,
Thomayerovu nemocnici a po doplnění Oblastní nemocnici Kolín
c) spolupráce s ČR 2 – 9. 5. 2016 - M. Rygl: Chirurgie vrozených vad
podzim 2016
L. Planka: Dětská chirurgie
K. Harvánek: Laparoskopie v dětském věku
P. Havránek: Dětské úrazy,
d) novely vyhlášek cestou JEP – jsou rozesílány všem členům výboru- jsou vždy spojeny s krátkými
termíny připomínkování
e) WOFAPS 2022 kandidatura Prahy, pokračuje ve spolupráci s firmou Guarant, výbor souhlasí
f) stránky ČPCHS správcem je L. Planka (www.detskachirurgie.cz)
8. Traumatologická sekce (prof. Havránek):
a) ve dnech 19. - 20. 4. 2016 proběhla pracovní schůze vedoucích Center dětské traumatologie a
vedoucích odpovídajících dětských JIRP. (Benešov)
b) fma 3M vypracovala kódy pro aplikaci plastové fixace – budou rozeslány členům výboru, při
souhlasném stanovisku bude předáno do dohodovacího řízení, nutno administrovat do 2 týdnů.
c) seminář v Parlamentu ČR – medicína katastrof 17. 5. 2016 10:00 – Senát, prezentaci připraví prof.
Havránek a prof. Plánka, zúčastní se prof. Havránek.
d) 19. - 20. 5. 2016 – Nové Město na Moravě chirurgický kongres – plánuje ustanovení Pracovní
skupiny pro chirurgii a traumatologii dětské ruky.
9. kongres 2016 (MUDr. Malý)
12. 10. 2016
schůze výbor u společnosti + primáři

- 15:00

Abstrakta 31. 8. 2016, příspěvky budou následně rozděleny na sekce
Poplatek lékaři 1000,- sestry 500,- (nečlenové ČPCHS 1200,-)
Sekce mladých chirurgů do 35 let s výběrem nejlepší přednášky – výborem schváleno finanční
ocenění pro členy ČPCHS
10. návrhy na udělení Kafkovy medaile (doc. Rygl)

Výbor schválil udělení Kafkovy medaile v roce 2016 pro významné představitele dětské chirurgie:
Professor ARNOLD G. CORAN, MD
Profesor MUDr. PETR HAVRÁNEK, CSc.
Professor ALBERTO PENA, MD
11. Colorectal club 11-13 června 2016 Praha

(prof. Škába)

K aktivní účasti přijata 76 abstrakt.
12. Různé:
a) Výbor na návrh pokladníka společnosti MUDr. Preise odsouhlasil změnu platby členského
příspěvku ČPCHS. Od roku 2017 jsou nově od členského poplatku osvobozeni členové
společnosti po dovršení 70 let věku.
13. Plán dalších akcí:
a) plán kongresů a seminářů:
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11. -13. 6. 2016
15. -18. 6. 2016
23. -25. 6. 2016
7. -8. 10. 2016
7. -11. 10. 2016
13. -14. 10. 2016
19. -21. 10. 2016

Colorectal club, Praha, local organizing committee prof. Škába,
www.colorectalclub2016.cz
EUPSA, Milano
Senec – Trauma v detskom veku
Mikulov – kongres Sekce dětské ortopedie ČSOT
WOFAPS, Washington DC
62. kongres českých a slovenských dětských chirurgů, Olomouc / Clarion,
pořádá T. Malý
schůze traumatologické sekce

b) plán schůzí výboru ČPCHS v roce 2016:
28. 4. 2016 výbor: Hradec Králové
22. 9. 2016 výbor FN Motol
12. 10. 2016 výbor + primáři: Olomouc
8. 12. 2016 výbor: Hradec Králové
c) Atestace v roce 2016:
organizuje LF HK prim. J. Koudelka, termíny 28. 4. 2016 a 8. 12. 2016

V Praze, 28. 4. 2016, Martin Prchlík.
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