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 Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně 

    ČESKÁ SPOLEČNOST KARDIOVASKULÁRNÍ CHIRURGIE 

  
 

Zápis 

 

z jednání výboru ČSKVCH, které proběhlo 30.6.2022 on-line 

 

Zúčastnění: prof. Vojáček, prof. Štádler, prof. Staffa, doc. Brát, doc. Němec, doc. Špaček, prof. Harrer,  

 dr. Branny, J. Uher (AMCA) 

 

 

Program jednání schůze výboru: 

1. Nástavbové atestace – Intervenční kardiologie, Vaskulární intervenční radiologie 

2. Organizace X. sjezdu ČSKVCH 

3. Různé 

 

 

1) Nástavbová atestace – Intervenční kardiologie, Vaskulární intervenční radiologie 

• Intervenční kardiologie  

o nástavbový obor pro kardiology, pro kardiochirurgy není otevřená, již nemáme zájem (pro 

kardiochirurga je nerealistické splnit požadované intervenční výkony) 

o v současné verzi umožňuje absolventu provádět výkony i na „nekoronárních“ cévách – odpor 

Radiologické společnosti 

o svoláno jednání na MZ (kardiologie, KCH, radiologie), za nás prof. Vojáček, doc. Němec, prof. 

Netuka 

o žádost na členy výboru o stanovisko k jednání (Má být umožněno kardiologům provádět in-

tervence i na nekoronárních cévách? Má být kardiologům umožněn vstup do nástavbové 

atestace z Vaskulární intervenční radiologie?) 

o Výbor jednoznačně proti! 

o zápis se schůzky na MZ již rozeslán členům výboru 

o Výbor má zájem o vznik nového nástavbového oboru pro kardiochirurgii. Pracovní název je 

Strukturální chlopenní intervence 

o ustanovena PS pod vedením prim. P. Branného, bezprostředním úkolem je vypracovat kon-

cepci oboru 

 

 

2) Organizace X. sjezdu ČSKVCH 

• prof. Staffa  

o informace o přípravě sjezdu, daří se získávat sponzory, členové výboru spolupracují při oslo-

vování „invited speakeru“ 

o nutno rozeslat zvací dopis (zodpovídá prof. Staffa a pan Uher)! 

• Honorary speakers 

o za KCH prof. Ismail El-Hanansy – náklady na cestu hrazené z grantu AATS (business ticket 

z NYC), tedy uhradíme pouze ubytování 
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• za cévní W. Wisselink – 1000 EUR na úhradu cesty + náklady zde  

• Invited speakers 

KCH: 

o Piotr Suwalski – platíme cestu + náklady zde 

o Antonios Pitsis – platíme cestu + náklady zde 

o Wouter Oosterlinck – platíme cestu + náklady zde 

o prof. Todurov – virtuálně 

o Igor Mokryk – virtuálně 

cévní: 

o prof. Nabil Chakfé – platíme cestu + náklady zde 

o prof. Holzenbein – platíme cestu + náklady zde 

o doc. Domenig – hrazeno firmou 

 

• Seznam letos jmenovaných čestných členů 

o doc. Dostalík (není členem společnosti) 

o prof. Třeška 

o dr. Slavíková 

o prof. Pirk (uděleno již dříve, ale bude oficiálně předáno na sjezdu) 

o doc. Němec + ocenění ČLS JEP 

 

• J. Uher 

o letošní sjezd se od minulého odlišuje tím, že program začíná už v neděli – postery, soutěž 

mladých lékařů, workshopy 

• prof. Vojáček 

o prosba na J. Uhra o častější mailing informující všechny členy o sjezdu 

o dotaz na požadované úvodní video (znělky) 

→ doc. Němec – byl osloven p. Kopřiva, je ochoten video vytvořit, zařízeno 

 

 

3) Různé 

• Červnové jednání PS k SZV 

o přiřazen ZUM k výkonů 54190 a 54210 

o schváleno sdílení kódu pro UZ duplexní vyšetření jedné a více tepen i pro cévní chirurgii 

o v platnost pravděpodobně od nového roku 

 

• Info prof. Lindner 

o v době konání našeho sjezdu probíhají 24.10. ve VFN Praha atestace z cévní chirurgie 

o pokusí se zažádat o změnu termínu 

 

• Sjezd ČCHS v roce 2023 

o prosba prof. Kaly o aktivní participaci na jejich programu, především v sekci týkající se vasku-

lární chirurgii 

o kontaktní osobou za výbor bude doc. Guňka 

 

• Kategorizace stentů a stentgraftů 
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o požadavek ÚZIS (MUDr. Zvolský) 

o osloven – prof. Štádler (odesláno) 

 

• Kategorizace srdečních chlopní 

o požadavek ÚZIS (MUDr. Zvolský) 

o osloven – doc. Brát (odesláno) 

 

• Nový člen 

o MUDr. Marián Kohut, Ph.D. z FN Plzeň 

→ souhlas se členstvím 

 

• Cestovní granty pro rok 2022 

o zaslány 2 požadavky 

o dr. Jaroščiaková – FN Olomouc, aktivní účast na ESVS Annual Meeting v Římě, obor cévní 

o dr. Lawrie – FN KV Praha, aktivní účast na ESVS Annual Meeting v Římě, obor cévní 

→ vyhověno oběma 

 

• Doc. Němec – schůzka PS ohledně infekčních fokusů 

o žádají ostatní odbornosti (tím tedy i nás) o prezentaci na jejich sjezdech, např. na téma in-

fekční endokarditida 

o jejich nejbližší sjezd – v listopadu, přednese doc. Němec 

o možno recipročně pozvat stomatology na náš sjezd?? – doc. Němec 

 

 

 

Zapsala: Bc. Jana Šenková, 9. 8. 2022 

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

 

  

 

 

 


