
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně

česxÁ sPoLEčNosT KARDIoVAsKUlÁnruĺ cHlRURGlE

Zápis

zjednánívýboru čsrvcĺ, které se konalo dne 9. 5,2o22v Brně

Přítomni: prof. Vojáček, prof. Štádler, prof. Staffa, doc. Brát, dr' Černý, doc. Němec, prof. Netuka,

doc' Grus, doc. špaček, doc. Guňka, dr. Skalský, prof. Harrer, dr. Fila, J. Uher (AMCA)

Program jednání schůze výboru:

1-. organĺzace X. sjezdu ČsrvcH
2. Problematĺka DRG (pro odbornost cévní chirurgie)

3. Soutěž o nejlepší vědeckou práci

4. Postgrad uá lní vzdělávání v ka rdiovaskulární chirurgii

5. Různé

Schůze zahájena dodatečným předáním ocenění - čestného členství prof. Pirkovi'

1) organizace X. sjezdu čsrvcľl v Brně
o prof. Staffa - termín znám, vytvořeny webové stránky se základními ĺnformacemi sjezdu, rozeslána

informace o sjezdi' lnformace o současném stavu příprav sjezdu

* pozn. prof. Vojőček: Nutno pokročit v přĺpravách programu, aktualizované informace o sjezdu, sponzorech, ,,in-
vited a honorary speakers" no sdĺleném dokumentu:

Prosíme o průběžné doplňovánĺ nóvrhťl

prof. Vojáček - poděkování prof. Staffovi za jeho práci na organizacĺ X' sjezdu,

k jednotlivým bodům:

o Hejhalova a Navrátilova přednáška

- Navrátilova přednáška - prof' Netuka

- Hejhalova přednáška - doc. Špaček

o Čestná členství
- doc. Němec, prof' Lonský, doc' Dostalík (není členem společnostĺ), prof. Třeška

o Hodinové bloky

- za kardio blok čRlr + Český spolek pro mimotělní oběh

o obědové sympozium - podpora, přispějí k rozmanitosti programu, zatím souhlasila firma

Edwards

) diskuze

Ş hlasování - nadpoIoviční většina odsouhlasila obědová svmoozia zahrnout do
programu siezdu
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doc. Němec - ponechat sekci mladých v nedělijako v předchozích modelech

J. Uher

o prezentace přehledu sponzorských darů od jednotlĺvých firem, srovnání s předchozím rokem,

letos zatím přislíbeno 860 000 Kč

o je důležĺté osloveníjednotlivých firem i členy výboru, kteří s danými fĺrmami spolupracují a

požádat je o sponzoring

o na letošním sjezdu očekáváme vyšší náklady oprotĺ minulému z důvodu - více invited spea-

kerů a honorary lecture, bohatší společenský večer, z toho důvodu byl také navýšen regis-

trační poplatek o 300 Kč

o Bc' Šenková předala J. Uhrovĺ kontakty na všechny členy společnostĺ, aby tak byli obesláni in-

formací o konání letošního sjezdu a zároveň byla podepsána smlouva mezi AMCA a čsKvcH,

že data, která byla předána fĺrmě AMCA, nebudou využity k jinému účelu

o prof. Vojáček - požadavek na vytvoření úvodního videa (znělky), předáno p. Uhrovĺ

o doc. Němec- možno oslovĺt p. Kopřivu (kameraman), má několik materiálů

2) Problematika DRG

o dr. Černý - došlo k připomínkování, několik přĺpomínek zakomponováno i do CZ DRG, za část kardio

není vcelku problém, problém je za část cévní - žádnÝ garant této problematiky, nejlépe vytvořit

pracovní skupinu, do které zakomponovat dr' Šedivého, který v této problematice odvedl spousty

práce, ale není anĺ členem výboru ani členem revizní komise

o doc. Špaček - navrhuje znovu aktivovat PS Hybridní výkony v cévní chirurgii, dr' Šedivý jako předseda

této PS (bude-li zvolen), by měl přístup do výboru společnosti

o dr. Černý - je nutné, aby tato skupina vznikla nezávisle na tom, zda jsou členy výboru' Aby existovala

stále, bez vlĺvu výsledku voleb - zatím nedořešeno

3) Soutěž o nejIepší vědeckou práci

o prof. Staffa - lF zatím ještě nenídefinitivní, ale prozatím se jako vítěz jeví:

o článek kardio - dr. Tučanová

o článek cévní- doc. Baláž,

o publikace - dr. Csanády

. monografiĺ doc. Kačera nelze akceptovat, vyšla již V roce 2o2o, mŮže proběhnout křest knihy během

sjezdu

o prof. Staffa - upřednostnit v soutěži příští rok jen origĺnální článek (original article)?

o prof. Vojáček - trvat na tom, že se bude vždy jednat o původní vědeckou práci

o doc' Brát - podpořĺt mladé, aby posílali práce i s malým lF

o prof. Vojáček - cílit opravdu na mladé, do 40 let?

o doc' Němec - trvat na originálních pracích, ale neomezovat věkem

â prof. Voiáček - vvhlásit soutěž v příštím roce v tomto kontextu, odsouhlaseno (tedy pquzepů-

vodní práce, zatím neomezeno věkeml

PhDr' Veselá (Čts.lĺp) - vyhlášena publikační soutěž o Ceny předsednictva za nejlepší odborné publi-

kace vydané v roce 2021'

ş za ČsrvcH bude odevzdána práce dr. Tučanové

4) Postgrad uál ní vzdělávání v ka rdiovasku Iární chirurgii
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č$ - vyjádření k novému vzdělávacímu programu intervenční kardiologie

řešeno řadu let, zda otevřít tuto nástavbovou atestacĺ do kardiochirurgie, Črs i Čnlr byly vždy proti

prof. Vojáček - pro obor kardiochirurgie by byla nejlepší nástavba s názvem Strukturální chlopenní

intervence, výbor bude iniciovat jednání s Mgr. Podhrázským, aby se zjistilo, jaké jsou možnosti

5) Různé

. Nový kód pro implantaci impelly

o nositelem je čsrvcrt
o žádost ČrS o sdílení, odsouhlaseno a zařízeno

Kódy pro UZ vyšetřeníjedné a více tepen

o radiologickou společností schváleno sdílenítěchto kódů pro odbornost cévní chirurgie, kteří

toto vyšetření provádějí, ale dosud bez možnostije vykázat - bude se řešit na jednání Ps sZV

2.6.2022

Finanční příspěvek na pomoc Ukrajině

o na konto Člověkvtísni prostřednictvím ČtsJEP byl odeslán za Čsrvcu finančnípříspěvekve

výši a0 000 Kč

Udělení Ceny J. E. Purkyně

o za čsrvcH navržen prof. Černý, ocenění obdržel prof. Hrodek, žádost znovu podáme příští

rok

ESVS Councillor
za ČsrvcH navržen a akceptován prof. Moláček zPlzně

t7.5._ schůze všech předsedů všech společností čLS

o pozváníprof. Vojáčkovi, hlavním bodem je změna stanov čLs

Nový člen

o MUDr' Luděk Hána, MBA z ÚVN Praha

) souhlas se č|enstvím

prof. Štádler, doc. Špaček

o žádají o podporu společnosti pro vznik programu pro selektivní perfuzi jater

o podpora je nutná pro jednání s pojišťovnou, resp. o úhradu materiálu

o přislíbeno, nutno upřesnit, co přesně potřebují, dořeší se na příštím výboru

Prof. Harrer - akreditační komise

vše, co bylo v pravomoci AK je splněno, téměř ,,čistý stůl", problém pouze v jednání s MZ ČR

- realizace schůzky s Mgr. Podhrázským je velice náročná

prof. Staffa

o pro členy společnosti nabídka nízkého registračního poplatku na účast European Vascular

Course v Maastrichtu _ 2 zájemci z Třince, odesláno prof. Jacobsovi
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4
vítězka našeho kongresu (dr. Jaroščĺaková) v soutěži mladých chirurgů rná možnost reprezen-

tovat naši společnost na ESVS Annual Meetĺng v Římě - dostane cestovní garant

5. - 6. května proběhl 4. ročník Angiofóra, více než 1'30 účastníků

Zapsata: Bc. Jana Šenková, 23.5.2022

Schválil: prof. MUDr. Jan Voj

d)ą_
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