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 Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně 

    ČESKÁ SPOLEČNOST KARDIOVASKULÁRNÍ CHIRURGIE 

 
 

Zápis 

 

z jednání výboru ČSKVCH, které proběhlo 23.10.2022 v Brně při X. sjezdu 

 

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

prof. Grus, doc. Špaček, doc. Guňka, prof. Harrer, dr. Fila, dr. Branny, J. Uher (AMCA) 

 

 

 

Program jednání schůze výboru: 

1. Úvodní slovo p. Uhra k X. sjezdu 

2. Nástavbová atestace – strukturální intervence v kardiochirurgii (dr. Branny) 

3. Různé 

 

 

1) Úvodní slovo p. Uhra k X. sjezdu 

• počet přihlášených účastníků je letos 356, z toho 140 sester 

• vystavující firmy a partneři 

o víceméně stejný počet jako minule 

o výstavní prostory jsou plné 

o bohužel se ale současný nárůst, dá se říct, všech nákladů projeví i do zisku z celého sjezdu, 

který se odhaduje na cca 150 000 Kč 

 

 

2) Nástavbová atestace – strukturální intervence v kardiochirurgii (dr. Branny) 

• prezentace koncepce, která byla odeslána dr. Brannym všem členům výboru 19.10.2022 

• tato atestace představuje 12-ti měsíční přípravu, z toho 6 měsíců na akreditovaném intervenčním 

pracovišti, které: 

o musí být akreditováno pro obor vzdělávání strukturálních intervencí v kardiochirurgii 

• komplikace – zatím není nikde chirurg s touto atestací 

• plán – na každém pracovišti by měl být min. 1 takový chirurg, tzn. celkem 10, který se aktivně zapojí 

do programu strukturálních intervencí – budoucí školitel. Toto je naprosto zásadní a v tomto smyslu 

musíme informovat i ostatní kardiochirurgická pracoviště, která nemají zástupce ve výboru 

• bude nutné vše projednat s kardiology, nejprve ale nutno zajistit na MZ - Mgr. Podhrázským, prof. 

Netuka zajistí schůzku 

• otázka – struktura dané zkoušky, přítomnost pouze kardiochirurga?, domluvit složení akreditační 

komise 
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3) Různé 

• Sympozium 24.11.2022 na KCH ve FN HK 

o v listopadu navštíví naši kliniku prof. Chang z Koreje a při té příležitosti je na 24.11. napláno-

vané malé sympozium 

o firma Edwards (p. Burešová) chtějí v rámci tohoto sympozia prezentovat i své výrobky, za což 

nabízejí pro naši společnost finanční dar ve výši 120 000 Kč 

o podmínkou je, aby se toto sympozium konalo pod záštitou naší společnosti 

→ hlasování – odsouhlaseno 

 

• Navýšení členských poplatků 

o již diskutováno v mailu se všemi členy výboru 

o momentálně je výše poplatku 300 Kč (pro naši společnost) + 400 Kč pro ČLS 

o návrh – navýšení z 300 Kč na 600 Kč, tzn. celkem 1 000 Kč 

→ hlasování – odsouhlaseno 

o bude prezentováno na VH a při schválení zahrnout do změny stanov 

 

• Mail do dr. Sajdlové – VZP 

o obrátila se na naši společnost s prosbou o korekci nebo doplnění jimi navrhovaných výkonů, 

které by měly být prováděny pouze v Komplexních kardiovaskulárních centrech nebo  

Kardiovaskulárních centrech pro dospělé a děti 

o probrány jednotlivé sporné a chybějící výkony, bude doplněno a odesláno na VZP – zodpoví-

dá prof. Vojáček 

 

• Alokační poplatek za autografty 

o navýšení manipulačního poplatku, bereme na vědomí 

o tato informace vložena i na naše stránky k PS Chlopenní alografty/autografty 

 

• Kategorizace cévních protéz 

o požadavek z ÚZIS (dr. Zvolský) 

o vypracováno (prof. Štádler) a odesláno 

 

• Volba předsednictva ČLS JEP 

o ve čtvrtek 19.1.2023 se bude konat Sjezd delegátů ČSL JEP 

o možnost navrhnout kandidáty na předsednictvo ČLS – ČSKVCH nemá nominanta, sjezdu se 

bude účastnit prof. Vojáček 

 

• Poděkování lékařek, kteří od společnosti obdržely cestovní granty 

o dr. Lawrie + dr. Jaroščiaková 

o obě aktivní účast na ESVS v Římě 

o dr. Lawrie napsala i zprávu z kongresu do Cor et Vasa 

 

• Přihláška nových členů 

o MUDr. Salifu Timbilla z FN HK 

→ souhlas se členstvím 

o MUDr. Houdek Karel, Ph.D. z FN Plzeň 
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→ souhlas se členstvím 

o MUDr. Jiří Hamous z Nemocnice Karlovy Vary 

→ souhlas se členstvím 

 

 

 

 

Zapsala: Bc. Jana Šenková, 9. 11. 2022 

Schválil: prof. MUDr. Jan Vojáček, Ph.D. 


