
Ceská lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně

cesrÁ sPoLEcNosT KARDloVAsKULÁRNĺ cnlRURGlE

Zápis

z jednání výboru čsrvcľl, které se konalo dne 14.1.2022 v Kurdějově

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

doc. Grus, doc. Guňka, prof. Netuka, doc. Špaček, prof. Harrer, dr. Fila, dr. Skalský

On-line: Mgr. Uher

Program jednání schůze výboru:

L. Ekonomika ČsrvcH (doc' Brát)

2. VyhodnocenílX' sjezdu ČsrvcH
3. Konánípříštího kongresu čsrvcH (termín + místo, formát)

4. Vyhlášení soutěže o nejlepší publikaci a cestovní grant

5. Kuzne

1) Ekonomika čsrvcH - doc. Brát

o prezentován graf vývoje ekonomĺky za posledních 5let + prezentace zůstatků od roku 2004aŽ2021'
(včetně výsledku sjezdu Čsrvcĺ 2o2t) > tendence nárůstu, aktuálnízůstatek 2,3 mil' Kč

o zásadním příjmem = kongres

o dalším příjmem vedle kongresu jsou členské příspěvky _Žádné velké výkyvy, 80-90 tis. Kč/rok + dary

(Edwards)

o většina výdajů = podpora členů společnostĺ, bez kongresu by bylo naše hospodařenív mínusu

o nutno se zamyslet nad strukturou podpory, nejméně využívané jsou cestovnígranty, nejvíce publika-

ce

o prof. Vojáček - ekonomicky rosteme, můžeme zvýšit podporu pro členy, uvažovat o jiných typech

cestovních grantů

2) Vyhodnocení lX. sjezdu čsrvcH - on-line připojen Mgr. Uher (agentura AMCA)
o prezentovány statistické údaje:

o celkový počet účastníků - 286 (L92 lékařů, 79 sester, 6 studentů, 9 ostatní)

80 vystavovatelů

o ].19 členů ČsrvcH, 167 nečlenů

o 264 účastníků domácích,22 zahraničních

o 55 registrací zrušeno - tomu, kdo se omluvil, byl registrační poplatek vrácen

o program _ 1'1'4 prezentací, ]-00 přednášek, L4 posterů

o čistým přţmem pro ČsrvcH je 25O tis. Kč

o prof. Vojáček - poděkování za perfektní organizaci agentuře AMCA
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prof. Staffa - návrh na pokračování ve spolupráci s AMCA, skvělý výsledek, zisk 250 tis. Kč je rekordní

prof. Vojáček - poděkování ĺ prof. Staffovi, jako předsedovi organizačního výboru

3) Konání příštího kongresu čsrvcĺ (termín + místo, formát)
o prof. Vojáček - zorganizovat X. sjezd už letos? nebo vynechat? pokud letos, je nutné začít co nejdříve

s aktĺvní realizací

. V roce 2o2o byl sjezd zrušen díky CoVlD, nyní by sjezd vycházel vždy ve stejném roce jako na Sloven-

sku (dříve vždy sudý ČR, lich'i SR), jde o to, vrátit se do sudých let ) diskuse všech členů

Ş hlasování - nadooloviční většina souhlasila s konáním X. siezdu čsrvcľl v letošním roce

prof' Vojáček - místo konání opět v Brně v hotelu Voroněž, doposud spokojenost

â hlasování - nadpol oviční většina odsouhlasita místo konání X. siezdu čsrvcľl v Brně v hotelu

Voroněž
prof. Vojáček - navrhuje vytvořĺt organizačnívýbor a za jeho předsedu zvolit prof. Staffu

prof. Štádler - s organizací sjezdu je spojena velká práce, navrhuje odměnit prof. Staffu

â hlasování- návrh odsouhlasen, výše odměnv bude stanovţną
prof. Staffa sestavíorganizačnívýbor a bude oslovena opět agentura AMcA
â hlasování - schváleno

o prof. Staffa - poděkováníza důvěru, přijímá

o prof. Vojáček - je nutná aktivní participace všech členů výboru

odsouhlasen termín 23. - 25. Lo.2022
o opět on-lĺne přĺpojení Mgr. Uhra, informován o definitĺvních výsledcích hlasování výboru ve věci or-

ganizace X. sjezdu ČsrvcH a současně byl požádán o spolupráci i v letošním roce

â Mgr. Uher přiiímá a navrhuje oslovenívšech sponzorských firem před uzavřením jejich plánu na

rozpočet na tento rok, zároveň potvrdí předběžnou rezervaci termínu v hotelu Voroněž

o prof. Vojáček - všem firmám bude v příštím týdnu rozeslán dopĺs za čsrvcH s poděkováním za spon-

zorský příspěvek v minulém roce a zároveň s požádáním jejich partĺcipace i V roce letošním (děkovný

dopis s informací o dalším sjezdu rozeslán)

o Definitivní odsouhlasení konání sjezdu v roce 2022 až po oslovení sponzorů a zajištění dostatečné

finanční podpory

4) Vyhlášení soutěže o nejlepší publikaci a cestovní grant

o prof. Staffa - vyhlášena soutěž o nejlepší vědeckou práci v oblasti kardiochirurgie, cévní chĺrurgie a

za nejlepší monografii, pravidla jsou uvedeny na stránkách společnosti, prácĺ je nutné zaslat do

3L.3'2022, poté vyhodnocenípodle lF, výsledky vyhlášeny na sjezdu čsrvcH
. cestovní granty

o EACTS, ESVS, lSMlCS, Charing Cross

o jako v minulých letech bude poskytnuta fixní částka a zbytek si člen hradí sám

5) Různé

o DRG připomínkování

o dr. Černý - markery = kategorie ve smyslu odborností; mnoho cévních kódů je sdíleno

s odborností chĺrurgickou, chceme rozporovat

o Deadline připomínkování je 21'.L.2022

o prof. Vojáček - požádal dr. Černého, aby se V tomto spojil s dr' Šedivým
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o doc' Němec - navrhuje oslovit dr. Pavlíka (v procesu, jednání s Dr. Pavlíkem probíhají, zapo-

jen zejména Dr. černý, doc. Němec, Dr. šedivý)

Žádost prim. Siatky (Nemocnice Ústí nad orticí)

o prof. Vojáček - Nemocn ice žádá výbor o podporu jeho oddě|ení, aby jĺm byly propláceny ně-

které cévně-chirurgické výkony, potýkají se s problémy především u pojišťovny Ministerstva

vnitra

) negativní reakce, podpora zamítnuta, ČsrvcH podporuje především centralizaci péče ve

specializovaných kardiovaskulárních centrech (vypořádáno, negativní stanovisko odesláno)

Dar od firmy Edwards

o ve výši 60 tis. Kč, darovací smlouva společností podepsána

odborné akce črs s účastí čsrvcľ
o únor - Sympozium PS chlopenní a srdečních vrozených vad

o květen - Sjezd čKS

ESVS

o nabídka sníženého poplatku do ESVS, hromadně placeno přes ČLs, kaŽdý ze členů to násled-

ně uhradí

Charing Cross

o největší setkání vaskulárních specialistů, prestižní událost

o termín _26. -28.4.2022 v Londýně

o nabídka registrace pro všechny členy výboru zdarma, pro ostatní členy zvýhodněná nabídka

cARDloN - žádost o podporu nového produktu FRAME (externí podpora žilních štěpů)

o odsouhlaseno, prof' Štádler a doc. Guňka vypracujídoporučujícíargumentaci, žádost o přiřa-

zeníZUMu ke KZV bude odeslána cestou odborné společnosti

Žádost Tkáňové Ústředny FN HK o podporu při jednání s VZP (získání VZP kódu pro kryoprezervo'

vaný cévního štěp

o doc. špaček - již deset let se nedaří získat kód, vykazováno pod jiným, který je cenově pod-

hodnocený

o schválena podpora, Žádost bude podána cestou odborné společnosti

lnformace o atestacích 2022_ prof. Vojáček

o LL. 5.2022 a 24. Lo.2022 z cévní chirurgie

o 8.4.2022 a 10. 11.20222 kardiochirurgie

3 nové žádosti o členství v čsrvcľl
o MUDr. Rudolf Poruban, Ph,D. - FN Motol

o MUDr. Veronika Lovásová - lKEM

o MUDr. Lucie Zemanová, MBA - |KEM

) schváleno

Zapsata: Bc. Jana šenková, 21'.1'.2022

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