
Zpráva o činnosti výboru  ČPCHS  v období od říjen 2007 do září 2011  

 

 

V uvedeném období pracoval výbor České pediatricko chirurgické společnosti JEP  ve zkratce 

ČPCHS v následujícím složení: 

 

Předseda:                Prof. MUDr. Richard Škába,CSc., 

Místopředseda:       Prof. MUDr. Petr. Havránek,CSc., 

Vědecký sekretář:   MUDr. Martin Prchlík, 

Pokladník:               MUDr.Jindřich Preis,PhD 

 

Členové: prim. MUDr.Jaroslav Koudelka,CSc., prim.MUDr.Tomáš Malý,PhD., 

prim.MUDr.Petr Polák, doc.MUDr.Michal Rygl,PhD., prof. MUDr. Jiří Šnajdauf,DrSc. 

 

Výbor se sešel na 14 řádných zasedáních: 

2007 Mikulov 

2008 Praha-Krč, Vrátná ( SK), Tisá, Olomouc, Praha –Motol 

2009 Kladno, Praha –Bulovka, Plzeň, Hradec Králové, Praha-Krč 

2010 Ústí nad Labem, Olomouc, Ústí nad Labem, Pardubice, Praha-Motol 

2011 Jasná (SK), Opava, Zlín 

 

Valné hromady ČPCHS  se konaly dvakrát : 2009 Plzeň, 2010 Olomouc 

 

Výroční sjezdy (kongresy) ČPCHS byly následující: 

 

2008 Vrátná dolina- spolu se Slovenskou společností dětských chirurgů 

2009 Plzeň spolu s výročním kongresem  České chirurgické společnosti 

2010 Olomouc   v rámci  Rapantova dne pořádaným Českou chirurgickou společností 

2011 Jasná v Nízkých Tatrách- spolu se Slovenskou společností dětské chirurgie 

 

( Od roku 2008 byl změněn původní čtyřletý cyklus společných slovensko-českých výročních 

sjezdů( kongresů) na tříletý )  

 



Traumatologická sekce ČPCHS pořádala pravidelná dvoudenní vědecká symposia 

s mezinárodní účastí : 

 

2009 Zámek  Jemniště 

2011 Zámek Liblice u Mělníka 

 

Sekce dále zorganizovala tři pracovní setkání: 

 

2008 Filipova Huť- Šumava 

2010 Rovina – Šumava 

2011 Mladé Buky- Krkonoše 

 

Výbor ČPCHS  udělil čtyři čestná členství ČPCHS: 

 

Em. Prim. MUDr. Ivanu Kosíkovi,CSc,    (2008) 

Em. Prim MUDr. Zdence Beranové,Csc., (2010) 

Doc.MUDr. Josefu Kopeckému DrSc.,     (2010) 

Doc. MUDr. Karlu Havlíčkovi,CSc.          (2010) 

 

Kafkova medaile byla udělena prim. MUDr. Leo Špiššákovi,CSc (2010) 

 

Kromě svých pravidelných schůzí pořádal výbor ČPCHS   dvakrát v roce  setkání s vedoucími 

lékaři samostatných lůžkových pediatricko chirurgických pracovišť a ordináři pro dětskou 

chirurgii pracujících v rámci chirurgických pracovišť. Od roku 2011 byla  tato setkání 

včleněna přímo do jednání výboru  jako jednání tzv. rozšířeného výboru ČPCHS. 

 

Hlavní těžiště práce výboru bylo ve společných plenárních zasedáních výboru. Další činnost 

vyvíjeli  traumatologická sekce (předseda prof. Havránek), příležitostné pracovní skupiny ( 

spolupráce s  VZP- prim. Fryč, prim.Machart) a jednotliví členové výboru, pověření 

specifickou agendou.  

 

Traumatologická sekce: Velká část činnosti a jednacího času výboru v uplynulém funkčním 

období byla věnována problematice  dětské traumatologie. 



V roce 2007 začala pilotní studie Národního registru dětských úrazů, studie v Centru dětské 

traumatologie v Brně. Pokračoval práce na auditech  CDT a tvorbě standardů povinného 

vybavení těchto center. Podklady studie byly získány ze  sběru dat po celý rok 2009  ze všech 

8 CDT. Výsledky pilotní studie grantu byly předneseny 17.12.2009  v Brně; jednalo se také o  

budoucí možnosti rozšíření registru.  

 

Úkolem roku 2008 v oblasti traumatologie byla změna ve Věstníku MZd č. 6/2008, protože ze 

seznamu  Center dětské traumatologie(CDT) bylo vyřazeno CDT FTN Praha) Výbor ČPCHS 

s vyřazením CDT FTN Praha nesouhlasil  a dosáhl intervencí u  náměstkyně MZd MUDr. 

Hellerové opětné zařazení CDT FTN Praha do uvedeného Věstníku. 

 

V prosinci 2009 byla na schůzi výboru  ve FTN Praze- Krči otevřena  diskuze ke vzniku 

nového nástavbového oboru  Certifikovaného kurzu „Dětská úrazová chirurgie“ ( DÚCH). 

Prof. Havránek přednesl důvody ke vzniku Certifikovaného kurzu.“ Důvodem mělo být  dle 

předkladatele doškolení nositelů atestace z Úrazové chirurgie, aby mohli kvalifikovaně 

zajišťovat ošetřování dětských úrazů a dětským chirurgům, kteří se budou chtít specializovat 

na zajištění péče o poraněné děti, umožnit prohloubení vzdělaní v této problematice. DÚCH 

by byla nástavbovým oborem  na dva základní obory: Dětskou chirurgii a Úrazovou chirurgii. 

Diskuze byla uzavřena  hlasováním (pro 5, proti 2, zdrželi se 2) a následným doporučením 

zahájit přípravu na realizaci tohoto záměru. 

28.4.2010 výbor  ČPCHS diskuse kolem přípravy uzavřel a doporučil vznik certifikovaného 

kurzu a  prof. Havránek byl pověřen vytvořením paragrafovaného znění. Po opakovaných 

diskusích a připomínkách byl návrh podán začátkem  roku 2011  na MZ. 

 

Průběžná činnost sekce  se týkala kontroly  certifikace CDT. Vedoucí CDT cestou ředitelů 

nemocnic zkontrolovali platný certifikát o CDT.   Zadávání signálního kódu 9980  – 

polytrauma. MUDr.Preis rozeslal všem vedoucím CDT  informace o signálním kódu 9980, o 

jeho vykazování a vedl práci na revizi seznamu MKN  pro signální kódy. Vypracovaný 

seznam byl podstoupen Společnosti pro úrazovou chirurgii v únoru 2011.  

 

Vzdělávání a akreditaci  pracovišť včetně rozdělování rezidenčních míst pro dětskou 

chirurgii řídil prof. Šnajdauf, předseda akreditační komise pro dětskou chirurgii MZ ČR. 

V Akreditační komisi MZ působili také další členové výboru. Prof. Šnajdauf jako vedoucí 

katedry dětské chirurgie IPVZ seznamoval pravidelně výbor i vedoucí jednotlivých 



pediatricko chirurgických pracovišť ČR s problematikou postgraduální výuky v dětské 

chirurgii. Jako předseda oborové komise pro dětskou chirurgii Vědecké rady ČLK zajišťoval 

také spolupráci s Českou lékařskou komorou. Jako člen redakčních rad Neonatologických 

listů a Pediatrie pro praxi byl garantem pediatricko chirurgických publikací v těchto 

časopisech. 

Na přípravě vzdělávacího programu v oboru intenzivní medicína se za ČPCHS podílel M. 

Prchlík. 

  

Webové stránky ČPCHS  měl na starosti prim.Polák, který organizačně zajistil také nejvíce 

výborových schůzí (3x)  K porovnání : FTN Krč 2x,  FN Motol 2x, FN Olomouc 2x.  

 

Volby výboru  pro nové funkční období zajistil prim. Koudelka. 

 

Zajištění výročních sjezdů: 2009 ( Plzeň) zajišťoval prim. Vacek, výroční sjezd 2010 ( 

Olomouc) zajistil prim. Malý.  

 

Spolupráce s příbuznými odbornými společnostmi:  

 

Tradičně dobrá spolupráce byla s Českou pediatrickou společností. ČPCHS byla požádána o 

vyzvanou přednášku na Českém pediatrickém kongresu s mezinárodní účastí  v Jihlavě v roce 

2008, představující hlavní směry a budoucnost v dětské chirurgii. Touto přednáškou byl   

výborem ČPCHS pověřen prof. Šnajdauf.  

Co se týká návrhu ČPS na společné kongresy bylo doporučeno  pokračovat v účasti  dětských 

chirurgů  na pediatrických kongresech v rámci vyzvaných přednášek, zařazených do hlavních 

bloků, ale společné výroční kongresy ČPCHS a ČPS  zatím nepořádat a zachovat samostatné 

každoroční kongresy dětské chirurgie. 

Návrhu předsedy ČPS prof. Jandy vytvořit  funkční grémium OS JEP, které se zabývají péčí o 

dětské pacienty nebyl zatím realizován 

 Členové výboru ČPCHS se zúčastnili schůzích výboru ČPS (Dr.Prchlík, prof.Škába). Výbor 

ČPCHS zaujal konsensuální stanovisko k paliativní péči v pediatrii a dětské chirurgii. 

 

Spolupráce s Českou chirurgickou společností  (prof. Škába, člen výboru koloproktologické  

sekce, člen zkušební komise nového Certifikovaného kurzu „Koloproktologie“). 

 



Spolupráce s ČSARIM  a ČSIM. Práce na přípravě certifikovaného kurzu s možností získání 

této specializace s osvědčením o odborné způsobilosti v dětské chirurgii  a následné možnosti 

být ve funkci vedoucího JIP a JIRP (Dr.Prchlík)  

 

Spolupráce s Českou společností pro úrazovou chirurgii (prof. Havránek člen výboru) 

 

S Českou urologickou společností- její sekcí pro dětskou urologii, včlenění dětské chirurgie 

mezi přístupové odbornosti (prof. Šnajdauf ). 

 

Členové výboru ČPCHS se účastnili také práce ve znaleckých komisích, územních i ústřední 

znalecké komisi MZ. Spolupracovali se zdravotnickými orgány samosprávy ( Situace kolem 

elektivních výkonů v Nemocnici. Karlovy Vary 2008. 

 

V rámci ČLS JEP  získala ČPCHS  „Cenu předsednictva ČLS JEP za rok 2007“ za soubor  
 
prací  z oboru dětské chirurgie v časopisech s IF těchto Jednalo se o následující publikace:  

 

Rygl M, Pycha K, Stranak Z, Skaba R, Brabec R, Cunat V, Snajdauf J: T-tube ileostomy for 

intestinal perforation in extremely low birth weight neonates. Pediatr Surg Int 2007;23:685-

688. IF 0,690 

  

Rygl M, Pycha K, Stranak Z, Melichar J, Krofta L, Tomasek L, Snajdauf J: Congenital 

diaphragmatic hernia: onset of respiratory distress and size of the defect: analysis of the 

outcome in 104 neonates. Pediatr Surg Int 2007;23:27-31. IF 0,690 

 

Pešl T, Havránek P, Naňka O (2007) Mutual position of the distal fibular physis and the 

tibiotalar joint space. Eur J Pediatr Surg 17, 2007, s. 348-353. IF: 0,535.  

 

 

 

Spolupráce  s Českou lékařskou komorou (ČLK). Odbornost „Dětská chirurgie“ je 

zastoupena ve Vědecké radě ČLK Oborovou komisí (OK) pro dětskou chirurgii, jejímž 

předsedou je prof. Šnajdauf.   



Dne 3.11. 2009  se konalo neformální setkání presidenta ČLK s předsedy odborných 

společností ČLS JEP. Tématem setkání byl diskuze o budoucnosti postgraduálního 

vzdělávání.  Byla patrná snaha o vyvolání spolupráce.  

 

Spolupráci  se SUKL byli pověřeni MUDr. Prchlík a doc. Rygl. Zásadní problematika nebyla 

řešena. 

 

 Styk s veřejností  představovaly následující aktivity :  Spolupráce traumatologické sekce 

s nadací Kolečko (podpora dětských traumacenter), s Českou televizi (opakované prezentace 

problematiky dětské chirurgie v pořadu „Sama doma“) a Českým rozhlasem, ve kterém byl na 

stanici ČR2 v lednu 2011 v rámci představování odborných společností ČLS JEP realizován 

čtyřdílný  pořad o dětské chirurgii, kterého se zúčastnili prof. Škába, prof. Šnajdauf, Doc. 

Rygl a Doc. Pešl . 

 

Výbor na své schůzi 9.12.2010 podpořil  iniciativu „Děkujeme, odcházíme“ neboť ji chápal 

jako snahu o zlepšení postavení a ohodnocení zdravotníků po dlouhodobě nerealizovaných 

slibech vlády ČR.  

 

Zahraniční činnost, kromě nepřerušené spolupráce se Slovenskou společností dětské 

chirurgie probíhala v několika oblastech. 

V oblasti evropské integrace a vzdělávání to byla práce v UEMS ( Union Européenne des 

Médicínes Spécialistes), kde zastupoval ČPCHS prof. Šnajdauf, od  roku  2011 požádala 

UEMS o vyslání  dalšího zástupce dětské chirurgie, kterým se stal Doc. Rygl. 

 

ČPCHS je členem asociace evropských pediatricko chirurgických společnosti, které jsou 

zastoupeny v European Journal of Pediatric Surgery( EJPS). Prof. Šnajdauf je členem 

redakční rady Journal of Pediatric Surgery, prof. Škába v redakční radě EJPS.  

 

Spolupráce s EUPSA ( European Association of Pediatric Surgeons) Ve dnech 13.-14.4.2010 

přijel do Prahy  na pozvání výboru ČPCHS prof. Benno Ure, vedoucí redaktor EJPS, 

přednosta Kliniky dětské chirurgie v Hannoveru. První den byl věnován neformálním setkání 

s rozhovore s mladými chirurgy v přípravě na atestaci a  studenty postgraduálního 

doktorského studia. Neformálně se také hovořilo o struktuře a činnosti EUPSA – Evropské 

asociace dětských chirurgů, jejíž  Executive Committee je členem. Druhý den měl prof.Ure ve 



FN Motol přednášku: „Možnosti laparoskopie v dětské chirurgii“, po které následovalo 

oficiální setkání se členy výboru ČPCHS.  

 

Dva členové výboru (prof. Šnajdauf, prof. Škába) byli mezi  „Poster Walk Chairmem“ 

EUPSA kongresu 2011 v Barceloně. Prof. Havránek je stálý „Faculty Member“  evropské 

výukové skupiny AO Trauma,  která se konstituovala z AO Alumni Czech a ostatních 

národních společností Středovýchodní Evropy.  

 

Spolupráce s WOFAPS (prof. Škába) je nepřetržitá od roku 1983, kdy byla ČPCHS ještě jako 

Sekce dětské chirurgie ČCHS společnosti přijata za člena této světové organizace sdružující 

pediatricko chirurgické společnosti.       

 

Členové výboru se zúčastnili oslav výročí dvou pediatricko chirurgických pracovišť. 23.1. 

2009 oslava 40 let založení pracoviště dětské chirurgie v Kladně a 1. října  2009 Pracovní 

seminář a oslavy 50 let dětské chirurgie ve FN Na Bulovce 

V říjnu 2010 a  2011, při příležitosti životních výročí (Doc. Havlíček 70 let, prim. Švehlák 66 

let) se konala společná zasedání výboru a grémia primářů v Pardubicích a ve Zlíně.   

 

 

Hned v konci roku 2007 zemřel jeden z nestorů české i slovenské dětské chirurgie, profesor 

MUDr. Václav Tošovský,DrSc. a v lednu 2009 jsme se rozloučili s další výraznou osobností 

české dětské chirurgie profesorem MUDr. Hviezdoslavem Stefanem,CSc.  

Akademickou složku ČPCHS  v tomto období posílili dva nově ustanovení docenti dětské 

chirurgie Doc. Rygl (FN Motol) a Doc. Plánka (DFN Brno), kterým blahopřejeme.  

 

Výbor děkuje všem členům České pediatrické společnosti a příznivcům dětské chirurgie za 

jejich podporu a veškerou práci ve prospěch dětské chirurgie a chirurgicky nemocných dětí. 

 

Novému výboru přejeme úspěch v práci pro další rozvoj a dobré jméno dětské chirurgie 

v České republice i v zahraničí. 

 

 

Ve Zlíně dne 6.10. 2011 

                                                                                 Prof. MUDr. Richard Škába,CSc 



 

 
 

 

  

 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 


