
Z á p i s 

z jednání výboru ČSKVCH, které se konalo dne 19. 1. 2011 v IKEM Praha 

 

Přítomni: doc. Šebesta, prof. Staffa, doc. Štádler, prof. Dominik, dr. Brát, dr. Černý, prof. Pirk, 

prof. Adamec, doc. Harrer, prof. Černý, doc. Němec 

Omluveni: prof. Třeška, doc. Gregor 

Host: dr. Mokráček 

 

 

Program schůze: 

1. Kontrola zápisu 

2. Pošta došlá – odeslaná 

3. Zhodnocení IV. sjezdu ČSKVCH v Českých Budějovicích 

4. Rozpočet společnosti na rok 2011 

5. Podmínky pro udělení nejlepší publikace a cestovní grant na rok 2011 

6. Standardy v srdeční a cévní chirurgii 

7. Registry srdečních a cévních operací 

8. DRG 

9. Různé. 

 

K bodu 1) Kontrola zápisu 

Doc. Šebesta navázal na korespondenci s doc. Ročkem, týkající se vzdělávání cévních chirurgů, v 

intervenčně-radiologických výkonech a seznámil výbor s odpovědí doc. Ročka. Výbor není zcela 

srozuměn s požadovaným počtem výkonů, které navrhuje odborná společnost a doc. Šebesta znovu 

projedná s doc. Ročkem. 

 

Doc. Štádler  podal další informace o možnostech  kryoprezervace štěpů v cévní chirurgii. Jediná 

tkáňová banka, která splňuje kritéria pro uchovávání cévních štěpů je v  Hradci Králové. Celá 

problematika je legislativně i organizačně složitá, proto výbor souhlasí s ustanovením komise ve 

složení: prof. Adamec, prof. Lindner, dr. Špatenka, doc. Bachleda, doc. Štádler, dr. Mazur, prof. 

Třeška a  prof. Staffa, která tuto otázku bude dále řešit. Obdobného názoru je i ČTS.  

Prof. Adamec doplnil, že jednání pracovní skupiny proběhne první týden v únoru. Pozvánky pošle. 

        Doc. Štádler, prof. Adamec 

        9.3.2011 

 

Doc. Němec odeslal dopis adresovaný prof. Ryskovi, ve kterém poukazuje na udělování chirurgických 

licencí kardiologickou společnosti pro své členy a ve kterém žádá o dohodnutí  pravidel  chirurgického 

výcviku pro nechirurgické obory. Zatím nedostal odpověď. 

        Doc. Němec 

        9.3.2011  

 



K bodu 2) Pošta 

  

Doc. Němec informoval o žádosti společnosti Cardion, ve které žádá o odborné stanovisko a podporu 

při zavedení nové implantabilní podpory na náš trh, pro jednání se zdravotními pojišťovnami. Jedná 

se srdeční implantabilní podporu HVAD  společnosti Heart Ware pro dlouhodobé použití. 

Výbor nemá námitek proti zařazení tohoto prostředku do číselníku ZP. 

 

        Doc. Němec 

        Ihned 

 

 

Doc. Němec obdržel dopis od předsedy České angiologické společnosti dr. Roztočila, ve kterém ho 

informuje, že společnost bude pořádat v roce 2012 XXV. světový angiologický kongres v Praze a 

nabízejí členství v organizačním výboru.  

Bylo dohodnuto, že do organizačního výboru tohoto kongresu bude navržen doc. Šebesta, který 

souhlasí. 

        Doc. Němec 

        Ihned 

 

Doc. Němec obdržel žádost od zástupců České společnosti pro klinickou neurofyziologii o stanovisko 

k potřebě intraoperační monitorace. Důvodem je snaha ČSKN nastavit pravidla pro provádění 

intraoperační monitorace. Výbor navrhuje aby IOM byla zahrnuta jako možná („optional“) pro výkony 

na aortálním oblouku a descendentní aortě.  

         

Doc. Němec 

        Ihned 

 

Doc. Němec seznámil přítomné s dopisem náměstka ředitele pro ZP ÚP VZP dr. Beka, týkajícího se 

úhrady transapikální implantace aortální biologické chlopně. Je konstatováno, že od 1. 1. 2011 bude 

umožněno provádění TAVI pracovištím CKTCH Brno a FN H. Králové. Obě pracoviště jsou již zařazena 

v seznamu vybraných pracovišť, která v rámci ČR provádějí i  transfemorální implantaci biologické 

aortální chlopně.  Pro letošní rok jsou v seznamu: FN Král. Vinohrady Praha, IKEM Praha, FN Hradec 

Králové, CKTCH a FN Brno, Nemocnice Podlesí a Nemocnice České Budějovice. Počet obou typů 

výkonů byl pro pojištěnce VZP stanoven na 80 výkonů celkem, pro všechna centra na rok 2011. 

Smluvně tedy připadne na jedno pracoviště v průměru 13 výkonů za rok. Cena ZUM pro oba typy 

výkonů byla stanovena jako maximální a to ve výši 500 tis. Kč/1 ks biologické ao chlopně. 

 

Doc. Němec informoval o nabídce ČKS uspořádat v rámci jejich výročního sjezdu kardiochirurgický 

blok. Tuto možnost naše společnost nevyužije, ale doporučí svým členům, aby se aktivně zapojili 

svými pracemi do jednání jednotlivých pracovních skupin. 

 

Doc. Němec informoval přítomné o dopisu ředitelky odboru zdravotních služeb MZ dr. Pánové, ve 

kterém žádá o spolupráci při přípravě podkladů pro vyhodnocení stávajícího stavu a vývojových 

trendů v počtu výskytu jednotlivých onemocnění v návaznosti na poskytování lázeňské péče v ČR. 

Doc. Němec podklady vypracoval a na MZ odeslal.  



K bodu 3) Zhodnocení IV. sjezdu ČSKVCH v Českých Budějovicích 

 

Doc. Němec a prim. Mokráček informovali o průběhu IV. sjezdu společnosti a to jak po stránce 

odborné, společenské, tak i ekonomické. Bylo konstatováno, že sjezd proběhl 4. - 5. 11. 2010, 

zúčastnilo se ho 379 účastníků, 218 lékařů, 161 zdravotních sester. Odborný program čítal 78 KCH 

přednášek, 27 přednášek angiochirurgických, 15 přednášek v sesterské sekci a 28 posterů. Byly 

předneseny 2 slavnostní přednášky – Navrátilova a Hejhalova a 1 zahraniční přednáška.  

Druhý zvaný zahraniční přednášející prof.Fraedrich (prezident ESVS, Innsbruck) pro pochybení 

organizátorů (nebyl mu odeslán definitivní program) na kongres nedorazil. Omluveno oficiálním 

dopisem výboru ČSKVCH i pozdější osobní návštěvou doc.Šebesty. 

Sjezdu se zúčastnilo 35 sponzorujících firem a bylo konstatováno, že sjezd byl pro společnost ziskový. 

V diskusi zazněly poznatky a náměty pro příští organizátory sjezdu, např. možnost uspořádání do 

bloků se zvanými přednáškami, oživení programu videosekcí, zapojení více cévních pracovišť apod. 

Prof. Staffa konstatoval, že i když cévních přednášek bylo méně než na minulém sjezdu, tematicky 

pokryly celé pole cévní chirurgie a časový prostor byl využit pro diskusi.  

Zhodnocení sjezdu bylo publikováno v Medical Tribune. 

 

 

K bodu 4) Rozpočet na rok 2011 

 

Prim. Černý předložil výboru rozpočet na tento rok. Výbor souhlasí a rozpočet bude zaslán na ČLS. 

Výdaje:  167,3 tis. 

Příjmy:    75,0 tis. 

        Dr. Černý, doc. Němec 

        ihned 

 

K bodu 5) Publikace a cestovní granty 

 

ČSKVCH vyhlašuje opět soutěž o nejlepší vědeckou práci v oblasti srdeční chirurgie, cévní chirurgie a 

za nejlepší monografii za loňský rok. Návrhy, vč. kopie práce, je nutno zaslat k rukám vědeckého 

sekretáře společnosti, prof. Třeškovi, do 31. 3. 2011. Kritéria jsou uvedena na www stránkách 

společnosti – www.cskvch.cz. 

 

Pro rok 2011 se výbor rozhodl udělit cestovní grant pro jednoho cévního chirurga a jednoho 

kardiochirurga ve výši 30 tis. Kč. Jedná se o evropské kongresy: 

European Society for Vascular Surgery, který se bude konat v Athénách, Řecko, ve dnech  

22. -25. 9. 2011; 

European Association for Cardio-Thoracic Surgery, který se bude konat v Lisabonu, Portugalsko,  

ve dnech 1. – 5. 10. 2011. 

Podmínky a kritéria jsou uvedena na www stránkách společnosti – www.cskvch.cz. 

 

Informace o soutěži o nejlepší vědeckou práci a o vyhlášených cestovních grantech doc. Němec zašle 

ještě písemně na všechna pracoviště. 

        Doc. Němec 

        Ihned 



K bodu 6) Definování standardní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění 

 

Doc. Němec obdržel koncem roku z ČLS žádost o definování standardní péče v oblasti 

kardiovaskulární chirurgie. Tato otázka byla již diskutována na květnové schůzi výboru, ale stanovisko 

nebylo ČLS zasláno. Byly diskutovány 4 otázky – body, na které jednotlivě ČLS žádá stanovisko: 

1) Lékařské výkony obsažené v Seznamu zdravotních výkonů, které by podle Vašeho odborného 

názoru nemusely být z veřejného zdravotního pojištění hrazeny vůbec. 

2) Lékařské výkony obsažené v Seznamu zdravotních výkonů, které by podle Vašeho odborného 

názoru nemusely být z veřejného zdravotního pojištění hrazeny za určitých podmínek, 

přičemž se tyto podmínky pokuste rovněž definovat. 

3) Lékařské výkony a metody, dosud nezařazené do platného Seznamu zdravotních výkonů, 

které by podle Vašeho odborného názoru nemusely být z veřejného zdravotního pojištění 

hrazeny ani do budoucna. 

4) Technologie a materiály, které by podle Vašeho odborného názoru nemusely být z veřejného 

zdravotního pojištění hrazeny resp. by pacient doplácel rozdíl mezi jejich cenou a výší úhrady 

od zdravotní pojišťovny za použití materiálů a technologií standardních. 

 

Diskuse: 

k bodu 1) – všechny výkony v oborech kardiochirurgie a cévní chirurgie uvedené v současném 

sazebníku by měly být hrazeny z veřejného ZP. 

K bodu 2) – v současném sazebníku nejsou žádné výkony, jejichž hrazení by bylo možné za určitých 

podmínek. 

K bodu 3) – v této skupině by nemusely být hrazeny výkony pro varixy na dolních končetinách 

z kosmetických důvodů. Tato položka v sazebníku doposud není. 

K bodu 4) – pokud by jako standard byla určena průměrná cena materiálů, bylo by možné, aby 

pacient doplácel rozdíl při použití špičkových materiálů u srdečních chlopní v kardiochirurgii a cévních 

náhrad v cévní chirurgii. 

 

Doc. Němec připraví stanovisko a odešle na ČLS prof. Blahošovi. 

 

        Doc. Němec 

        Ihned 

 

K bodu 7) Registry 

RSO: doc. Němec informoval o tištěné formě srdečních operací za roky 2006, 2007, 2008. Nyní se 

zpracovává rok 2009 a do 15.3.2011 by měly být zadány výsledky srdečních operací za rok 2010 do 

Národního kardiochirurgického registru. Informoval, že do Rady KCHR je možno jmenovat dalšího 

člena. Po diskusi byl navržen prim. Černým dr. Jirásek, z kardiochirurgického pracoviště Nemocnice 

Na Homolce. Prim. Černý zjistí jeho souhlas a po té bude jmenován jako další člen pro práci v Radě 

KCH registru. 

 

RCO: prof. Adamec požádal o odklad prezentace zpracování nové formy registru cévních operací. 

Bude předvedeno a řešeno na další schůzi výboru. 

        Prof. Adamec 

9.3. 2011 



K bodu 8) DRG  

 

Prim. Černý předložit přítomným zástupcům kardiochirurgie seznam asi cca 260 položek – kódů vč. 

dětské kardiochirurgie, v cca 25 skupinách. Tento seznam bude dopracován na základě výsledku 

jednání v NRC. Pak bude rozeslán jednotlivým členům výboru ke schválení a následně podstoupen 

VZP k zařazení do seznamu výkonů.  

 

Doc. Štádler informoval, že rozdělení operací do skupin zašle cévním chirurgům e-mailem až po 

konzultaci s Národním referenčním centrem, která proběhne  31.1.2011. Další cesta bude stejná.  

 

 

        Prim. Černý, doc. Štádler 

        Průběžně, 9.3.2011 

 

 

K bodu 9) Různé 

 

Prof. Dominik informoval výbor o jednání akreditační komise, kterého se zúčastnil spolu s doc. 

Šebestou. Kardiochirurgie a cévní chirurgie je samostatný obor ale s 2letým chirurgickým kmenem. 

Definitivní program vzdělávání bude schválen na jednání akreditační komise, která se sejde 8.2. 

Obdobná situace je i v cévní chirurgii.  

 

Doc. Harrer informoval, že v Hradci Králové proběhne 10. 2. 2011  Hradecký kardiochirurgický den  

u příležitosti 90 let doc. Brzka. Požádal současně výbor o záštitu nad odborným programem. 

Výbor souhlasí. 

 

Prof. Dominik informoval, že v nejbližších dnech bude připravena demoverze nových www stránek 

společnosti, se kterou budou všichni vč. grafiky www stránek seznámeni. V návaznosti na www 

stránky doc. Němec informoval o zájmu společností Johnson-Johnson a  Maquet naše stránky 

sponzorovat.  

 

Doc. Štádler podal informaci o nemožnosti předepisovat antiagregační terapii pro cévní chirurgy. Bylo 

dohodnuto, že vstoupí v jednání se zástupcem výrobce, který by se pokusil o uvolnění preskripce.  

 

 

         Doc. Štádler 

         9.3.2011 

 

 

Prof. Staffa informoval přítomné o vzdělávacím portálu v Euni Dia Special v návaznosti na nabídku 

spolupráce České diabetologické společnosti v oblasti internetového vzdělávání v diabetologii. 

Pro umožnění vstupu členům ČSKVCH do tohoto portálu, je ale nutno: 

1)  aby naše společnost poskytla provozovateli portálu jmenný seznam členů, na jehož základě 

bude probíhat identifikace oprávnění uživatele, který vyplní registrační formulář na Euni Dia 

Special; 



2) anebo po vyplnění registračního formuláře se odešle e-mail s identifikačními údaji člena naší 

společnosti na kontaktní e-mailovou adresu osobě, která bude pověřena ověřením žádosti  

o registraci a ta tuto žádost buď potvrdí anebo zamítne. Provozovatel tedy nedostane 

seznam členů odborné společnosti. 

 

Rozhodnutí – výbor se přiklání k variantě 1.    Prof. Staffa  

         ihned 

          

 

 

Termíny dalších schůzí výboru:    

9. 3. (středa),   2. ev. 3.5. – Brno (pondělí – úterý),  15. 6.  2011 (středa).  

 

 

 

 

 

 

 

Zapsala Zdena 

19.1.2011 


