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 Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně 

    ČESKÁ SPOLEČNOST KARDIOVASKULÁRNÍ CHIRURGIE 

 
 

Zápis 

 

z jednání výboru ČSKVCH, které proběhlo 30.11.2022 online 

 

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

doc. Špaček, prof. Harrer, dr. Fila, doc. Kala (ČAIK) 

 

 

 

Program jednání schůze výboru: 

1. Problematika MDR 

2. Fokální infekce odontogenního původu 

3. Různé 

 

 

1) Problematika MDR  

 

Problematika MDR je hlavním bodem urychleně svolané schůze výboru. Za ČKS pozván doc. Kala. 

Hlavním stimulem je avizovaný výpadek ZP Thoraflex z důvodu zpožděné recertifikace dle MDR. Obdobná 

situace nastala již u řady jiných produktů, některé firmy primárně zvažují odchod z evropského trhu. Každo-

pádně se dají očekávat další výpadky ZP. Výbor ČSKVCH považuje situaci za velmi vážnou. 

Jednání zahájeno přehlednou prezentací MUDr. Černého o MDR (rozeslána členům společnosti jako 

příloha zápisu) 

 

Výbor ČSKVCH navrhuje udělat tyto kroky: 

o zaslat dopis ministru zdravotnictví s žádostí o vytvoření PS, která by se problematikou MDR 

zabývala – provedeno 

o oslovit ostatní odborné společnosti (při on-line schůzce přítomen doc. Kala z ČAIK, oslovit 

Radiologickou společnost) – provedeno 

o informovat ČLS JEP – provedeno, probíhá komunikace s prof. Benešem 

o dopis EACTS 

o oslovit SÚKL (až v rámci expertní skupiny) 

o oslovit SÚKL – podpora národní certifikace ZP Thoraflex 

o oslovit europoslance event. jiné politiky s žádostí o podporu 

 

 

2) Fokální infekce odontogenního původu 

• znění finálního dokumentu od doc. Němce rozeslán všem členům výboru 29.11.2022 

• doc. Němec – toto téma diskutováno již v únoru tohoto roku, kdy námitky členů výboru byly vyřeše-

ny a poté ve spolupráci i s jinými společnostmi byl vytvořen tento dokument 

• nyní připomínky: 
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o prof. Štádler – v názvu chybí cévní chirurgie, mělo by to být dohromady s Kardiologií a Kardi-

ochirurgií (kardiovaskulární chirurgie) 

                       - do vysokého rizika zařadit břišní aortu 

o doc. Špaček – do nejvyššího rizika hrudní aortu, břišní aortu a STG do středního rizika.  

→ ještě konzultovat s ostatními pracovišti cévní chirurgie otázku rizika u břišní aorty, mnoh-

dy by pacienti museli podstupovat kompletní sanaci chrupu 

o vzhledem k tomu, že se členové nesjednotili na finálním názoru, osloví prof. Štádler cévní 

část výboru, prodiskutují a navrhnou doc. Němcovi finální verzi 

 

 

3) Různé  

• Výroční sjezd ČKS – květen 2023 + workshop ČAIK – duben 2023 

o ČSKVCH se bude podílet na programu obou akcí 

 

• Radiologická společnost – pracovní skupina pro screening výdutí břišní aorty 

o za ČSKVCH do této skupiny nominován prof. Moláček 

 

• EACTS Quip Committee Task Force (Theo DeBy) 

o delegován doc. Němec 

o schváleno všemi členy výboru 

 

• Cestovní granty + soutěž za nejlepší publikace na rok 2023 

o nutné vyhlásit na rok 2023 

o cestovní granty – ponechat částku 30 000 Kč? nebo vzhledem k současnému růstu cen navý-

šit? 

→ schváleno členy výboru, že bude zatím ponechána částka 30 000 Kč 

o soutěž o nejlepší publikaci – provést na příští rok změnu pravidel, jak již bylo avizováno: 

▪  pouze původní práce (ne kazuistiky) 

▪ omezit i věk?, navrženo kompromisní řešení, tj. věkové omezení do 40 let 

→ ještě prokonzultovat s vědeckým sekretářem 

→ po společné komunikaci prof. Vojáčka s vědeckým sekretářem nebude věk nakonec  

limitován 

 

Zapsala: Bc. Jana Šenková, 6. 12. 2022 

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

  

 

 

 

 


