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 Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně 

    ČESKÁ  SPOLEČNOST KARDIOVASKULÁRNÍ  CH IRURGIE 

 
 

Z á p i s 

ze schůze výboru ČSKVCH, která se konala dne 14. 5. 2019 v Brně 

 

 

Přítomni: doc. Brát, prof. Staffa, dr. Šedivý, prof. Štádler, prof. Třeška, prof. Vojáček, prof. Harrer,  

dr. Vlachovský, doc. Němec 

 

Omluveni: prof. Adamec, dr. Černý, prof. Lindner, doc. Rohn 

 

 

 

Návrh programu schůze: 

1. Kontrola zápisu 

2. Pošta 

3. Vyhodnocení výsledků soutěže o nejlepší publikaci 

4. Různé 

 

K navrženému programu nebyly žádné připomínky. Doc. Němec  přivítal na dnešním jednání nového člena 

výboru dr. Šedivého a nově člena revizní komise dr. Roberta Vlachovského. 

 

 

K bodu 1) kontrola zápisu - nebyly žádné připomínky. 

 

K bodu 2) pošta 

 

Doc. Němec obdržel informaci Purkyňova nadačního fondu o možnost mladých lékařů do 35 let zaslat 

do soutěže o nejlepší publikaci za rok 2018. Informace byla uveřejněna na www stránkách společnosti. 

 

Doc. Němec přítomné informoval, že byl zaslán za naši odbornou společnost návrh na udělení Ceny JEP, kte-

rou ČLS každoročně uděluje. Byl navržen prof. dr. Jan Pirk, DrSc. Na schůzi v dubnu, v tajném hlasování před-

sednictvo ČLS rozhodlo tuto cenu udělit prof. dr. Janu Kvasničkovi, DrSc. 

 

Doc. Němec informoval, že v návaznosti na klinické doporučené postupy ČKS, navrhl prof. Harrera jako ga-

ranta za kardiochirurgii pro téma chirurgická léčba chronické ICHS a téma  revaskularizace myokardu bude 

garantovat  doc. Němec. 

Klinické doporučené postupy budou sloužit jako standardy, za ČKS jsou garanty prof. Widimský a doc. Kala, 

a tyto standardy společně připraví. 
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Doc. Němec přítomné informoval, že zaslal na Českou hematologickou společnost podklady pro vypracování 

nového kalkulačního listu pro vykazování ACT (koagulační test, sloužící k monitorování dávek heparinu bě-

hem ECC při použití vzorku čerstvé periferní krve). 

 

Doc Němec informoval o žádosti hradeckého pracoviště o sdílení kódu pro transapikální TAVI  pro odbornost 

kardiologie 107.  Výbor souhlasí.  

 

Doc. Němec informoval, že byly podány na MZ – SZV dva nové registrační listy z kardiochirurgie a dva aktua-

lizované již platné registrační listy cévní – kód 54120 a 54130. 

 

V návaznosti na schválený registrační list cévní chirurgie – Hybridní výkon na břišní aortě, viscerálních, pá-

nevních tepnách a tepnách dolních končetin, je třeba zaslat na MZ – PS SZV vyjádření k připomínce České 

radiologické společnosti, která nesouhlasí se zařazením tohoto výkonu do nového seznamu zdravotních vý-

konů. 

Po diskusi bylo dohodnuto, že připomínky zpracují zástupci cévní chirurgie co nejdříve. Doc. Němec následně 

odešle na MZ. 

         Zástupci cévní chirurgie 

         Doc. Němec 

         Co nejdříve 

 

Doc. Němec informoval, že se na něho obrátil ředitel pro vědu a vzdělávání  MZ ČR mgr. Podhrázký o stano-

visko, resp. návrh zástupců naší společnosti, kteří by se zúčastnili jednání k návrhu změny délky trvání specia-

lizační přípravy pro obor Vaskulární intervenční radiologie ze dvou let na jeden. 

Doc. Němec za ČSKVCH navrhl doc. Šebestu, který se touto problematikou dlouhodobě zabýval a dr. Šedivé-

ho. Výboru souhlasí. 

         Doc. Šebesta, dr. Šedivý 

         Doc. Němec 

         ihned 

 

k bodu 3) vyhodnocení soutěže o nejlepší vědeckou práci za rok 2018 

 

prof. Staffa přítomné informoval o vyhodnocení soutěže o nejlepší vědeckou práci za rok 2018. Do soutěže 

byla zaslána jedna monografie, jedna vědecká práce z oblasti cévní chirurgie a pět publikací z oblasti kardio-

chirurgie. V diskusi bylo dohodnuto, že pro příští rok budou doplněna kritéria podmínek soutěže.  

 

prof. Staffa 

 

Vyhodnocení:  

 

Kardiochirurgie – první místo a částka 25 tis. Kč bude rozdělena mezi publikaci doc. Šimka z Olomouce a dr. 

Pojara z Hradce Králové. Rozdělení bylo schváleno z důvodu stejného IF článku a stejného počtu spoluautorů, 

což jsou kritéria pro hodnocení prací.  
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Martin Simek, Adam Chudoba, Roman Hajek, Patrick Tobbia, martin Molitor, Petr Nemec: From open pac-

king to negative wound pressure therapy. A critical overview of deep sternal wound infection treatment 

strategies after cardiac surgery.  

Biomed Pap Med Fac Univ Palacky Olomouc Czech Repub. 2018 Dec; 162(4):263-271.   

 

Pojar M, Haman L, Parizek P, Myjavec A, Gofus J, Vojacek J.: Midterm outcomes of mini-invasive surgical and 
hybrid ablation of atrial fibrillation. 
Biomed Pap Med Fac Univ Palacky Olomouc Czech Repub. 2018 Sep 13. 10.5507/bp.2018.050. [Epub ahead 
of print] 
        

Cévní chirurgie – částka 25 tis. Kč 

 

Miroslav Špaček, Pavel Měřička, Libor Janoušek, Petr Štádler, Miloš Adamec, Robert Vlachovský, Igor Guňka, 

Pavel Navrátil, Filip Thieme, Petr Mitáš, Rudolf Špunda, Jaroslav Špatenka, Robert Staffa, Petr Němec, Jaro-

slav Lindner 

Organization model for allotransplantations of cryopreserved vascular grafts in Czech Republic. Cell Tissue 

Ban (2018) 19:437-445. 

  

Monografie – částka 25 tis. Kč 

Jan Vojáček, Pavel Žáček, Jan Dominik   

Aortic Regurgitation Springer 2018 , ISBN 978-3-319-74212-0 

  

K bodu 4) různé 

Prof. Staffa přítomné informoval o nabídce prof. Ecksteina na aktivní nebo pasivní účasti 25 členům naší od-

borné společnosti na MAC 2019 (9th Munich Vascular Conference, 4-6 December 2019).   

 

Dr. Vlachovský  přítomné informoval o možnosti  zvýhodněného registračního poplatku pro skupinové člen-

ství v ESVS (140 EUR – zvýhodněné na 100 EUR /rok), které by se realizovalo zájemcům z řad cévních chirur-

gů přes ČSKVCH . Tuto možnost prověří doc. Brát na ČLS Praha. 

 

Doc. Němec přítomné informoval  o průběhu tiskové konference, které se zúčastnil spolu s prof. Vojáčkem. 

Tuto TK připravila ČKS a týkala se léčby aortální stenózy se zaměřením na TAVI. 

 

Doc. Němec otevřel diskusi konání  IX.sjezdu ČSKVCH v příštím roce. V diskusi se hlasovalo o místu konání  

sjezdu. Pro konání v Brně hlasovalo 5 členů výboru, pro konání v Praze 2 členové, dva se zdrželi hlasování. 

Předběžně byl navržen termín v polovině listopadu 2020 (20. – 21. - 22. 11.). 
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Organizačně bude zajišťovat profesionální agentura, výběr agentury pro organizaci bude ponechán na lokál-

ním organizačním výboru. Za předsedu organizačního výboru  IX. sjezdu byl navržen prof. Staffa, který sou-

hlasí; bylo také navrženo a odsouhlaseno, že součástí nákladů bude i položka odměna pro lokální organizační 

výbor; ve smlouvě bude zaručen minimálně zisk 250 tis. Kč pro ČSKVCH; bude zachován model – neděle-

pondělí-úterý, nedělní workshopy, soutěž mladých chirurgů, oficiální zahájení v pondělí ráno, slavnostní 

přednášky zahraniční, domácí, sekce kardiochirurgie, angiochirurgie, sesterská sekce, postery. Na úvod každé 

sekce významný zahraniční speaker. V rámci sjezdu se uskuteční valná hromada společnosti.  Přípravou sjez-

du se bude zabývat výbor na každém zasedání. 

         Členové výboru 

         průběžně 

 

Doc. Němec obdržel informaci od prof. Lonského o průběhu evropské akreditace pro  vzdělávání  

perfusiologů. 

 

 

Přijetí nových členů: 

Dr. Salavec Lukáš, IKEM Praha, KKVCH 

Dr. Rulíšek Patrik, FN Olomouc, II.chirurgická klinika 

 

Zrušení členství: 

Dr. Roháč 

 

 

Příští jednání výboru ČSKVCH se uskuteční dne 11. 9. 2019 od 14 hodin v Praze. 

 

 

 

Zapsala: Zdena 

Brno, 14. 5. 2019 
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