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 Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně 

    ČESKÁ SPOLEČNOST KARDIOVASKULÁRNÍ CHIRURGIE 

 
 

Zápis 

 

z jednání výboru ČSKVCH, které proběhlo 31.8.2022 on-line 

 

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

doc. Špaček, doc. Guňka, dr. Skalský, prof. Harrer, dr. Fila, dr. Branný, J. Uher (AMCA) 

 

 

Program jednání schůze výboru: 

1. Organizace X. sjezdu ČSKVCH 

2. Nástavbové atestace – Intervenční kardiologie, Vaskulární intervenční radiologie 

3. Různé 

 

 

1) Organizace X. sjezdu ČSKVCH 

• prof. Staffa 

o 30. 8. byl deadline pro zasílání přednášek (zasláno 90) 

o stále je otevřený prostor pro přihlášení sesterských přednášek, kterých je málo – apel na čle-

ny výboru, zda se na jejich oddělení nepodaří nalézt další zájemkyně o aktivní účast 

o welcome drink – v jednání, mohlo by proběhnout na Hradu Špilberk 

• J. Uher – prezentace některých dat 

o část kardiochirurgická – přihlášeno celkem 45 prací, z toho 6 posterů 

o část cévní – přihlášeno celkem 35 prací, z toho 3 postery 

o soutěž mladých lékařů 

▪ 7 kandidátů za cévní 

▪ 4 kandidáti za kardiochirurgickou 

o hodnocení abstrakt – rozesláno členům výboru, deadline 4. 9.  

o celkem je požadavek na 380 min čistého času 

o soutěž mladých lékařů – proběhne v neděli 

o blok sesterských přednášek – přihlášených jen 9, možno prosloužit deadline k podávání 

přednášek, abstrakt není nutný, optimálně uspořádat dva bloky (cévní chirurgie a kardiochi-

rurgie) 

o ekonomika 

▪ dnes ještě proběhne jednání s Biomedicou, pak se možná dostaneme přes částku 1,5 

mil. Kč (minulý rok 1,6 mil. Kč) 

▪ prof. Štádler – ZENTIVA – měla by se vyjádřit každým dnem, přislíbila slušnou částku 

o zvací dopisy – téměř všechny rozeslány 

o letenky – někteří si obstarají sami, některé obstará AMCA - upřesněno 

o společenský večer – cimbál v předsálí (vloni zrušen) + kapela k tanci 

• prof. Vojáček – v neděli proběhne ještě schůze výboru + společná večeře výboru s invited speakers 
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• prof. Staffa – na společenskou večeři jsou vybrány 3 lokality, rozhodne se dle finančních možností 

(optimálně restaurace Borgo) 

• prof. Vojáček – po zhodnocení všech abstrakt sestavit program + vhodně zvolit coffee break  

→ v pondělí 5.9. ve 14:30 on-line schůzka kardiochirurgů k odsouhlasení programu, obdobně pro-

běhne i setkání cévní části výboru 

• délka prezentace 

o klasická přednáška – 8 min. + 2 min. diskuze 

o zahr. speakers – 12 min. + 3 min. diskuze 

• slides na prezentaci – v angličtině, informovat o tom všechny prezentující v potvrzovacím mailu 

 

 

2) Nástavbové atestace – Intervenční kardiologie, Vaskulární intervenční radiologie 

• Vaskulární intervenční radiologie – pouze pro cévní chirurgii a radiologii, nebude otevřena pro obor 

kardiologie, délka trvání – 12 měsíců. → apel na cévní chirurgy o doplnění této atestace 

• kardiochirurgové nemají zájem o intervenční kardiologii (pro nás je nemožné splnit požadované 

množství intervenčních výkonů), máme zájem o vznik nového nástavbového oboru pro kardiochirur-

gii – Strukturální chlopenní intervence 

→ vytvořena nová pracovní skupina, kterou vede prim. Branný, hlavním úkolem je vypracování kon-

cepce 

→ zdůrazněn časový faktor s apelem na urychlenou přípravu, nutno aktivizovat PS!  

→ info o progresu bude na příští schůzi, na kterou bude pozván i prim. Branný.  

 

 

3) Různé 

• Návrh vzdělávacího programu nástavbového oboru hrudní chirurgie 

o připomínky odeslány 

 

• Udělení čestné medaile ČLS JEP 

o uděleno prof. Černému 

o předávání proběhne 24. 10. na našem sjezdu společně s oceněním pro doc. Němce 

 

• Prof. Lindner – kolize našeho sjezdu s konáním atestací z cévní chirurgie ve VFN 

o podařil se odklad na 26.10. 

 

• ČLS JEP – Ceny předsednictva ČLS JEP za vědecké práce publikované v roce 2021 

o práce předložené naší společností bohužel oceněny nebyly 

 

• Dotaz Aesculap Academy 

o návrh na uspořádání kurzů pod záštitou ČSKVCH -odsouhlaseno 

o jako optimální se jeví téma „aortální chlopeň“ a to ve smyslu basic a advance kurzu (aortální 

plastiky) 

 

• EACTS – Aortic Forum 

o prof. Vojáček jmenován do Task Force – programový výbor na Aortic Forum (Brusel 7. – 9. 

června 2023) 
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• Doc. Kala – ČAIK 

o žádost o spolupráci při přípravě workshopu ČAIK (18. – 20. 4. 2023) – organizace bloku 

ČSKVCH 

o nabídka akceptována, zodpovídá prof. Vojáček 

 

•  Doc. Šimek (FN Olomouc) – vznešen dotaz na podporu ČSKVCH při zahájení robotického programu 

na KCH klinice FN Olomouc 

o dr. Černý – souhlasné stanovisko, je to logický krok, směřující k rozvoji robotické kardiochi-

rurgie v České republice 

o doc. Brát – robotická kardiochirurgie se bude rozšiřovat na řadě dalších pracovišť a měla by 

mít naši podporu 

→ podpora schválena všemi členy výboru 

 

• Turkish Society of Cardiovascular Surgery 

o nabídka cestovního grantu, rozesláno všem členům společnosti 

 

• PS Hybridní výkony v cévní chirurgii 

o PS již řadu let nečinná 

o doc. Špaček informoval, že uvažují o aktivizaci PS, plánovaná schůzka, další informace na příš-

tím výboru 

 

• Ekonomika ČSKVCH za rok 2021 

o od p. Menclové zaslán přehled hospodaření naší společnosti za rok 2021 po kompletním vy-

účtování, vč. daně z příjmu 

o stav fondu k 1.1.2022 byl tedy 2 245 284,86 Kč 

 

• Přihlášky nových členů 

o MUDr. Petr Soukup z FN Motol 

→ souhlas se členstvím 

o MUDr. Martina Šanderová z FN Motol 

→ souhlas se členstvím 

o Martin Volt (perfuze) z FN Hradec Králové 

→ souhlas se členstvím 

o MUDr. Adam Whitley z FN Královské Vinohrady (rozšíření členství v ČLS) 

→ souhlas se členstvím 

 

• Zrušení členství 

o MUDr. El Samman Khaled 

 

• Doc. Brát 

o kategorizace srdečních chlopní odevzdána na MZ 

o prof. Vojáček – poděkování za skvělou práci 

o bude se na Valné hromadě prodiskutovávat změna stanov? 

→ NE 
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Zapsala: Bc. Jana Šenková, 13. 9. 2022 

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

 

 

 

 

 

 


