
Zápis z jednání ustavující schůze „Pracovní skupiny pro endovaskulární cévní chirurgii a hybridní 

výkony České společnosti kardiovaskulární chirurgie ČSL JEP“ 

 

Den a místo konání: 8.2.2023, seminární místnost Oddělení cévní chirurgie, Nemocnice na Homolce, 

Praha 

Přítomni: MUDr. Petr Šedivý, Ph.D. (NNH), MUDr. Ondřej Stehno (NNH), MUDr. Pavel Matouš (NNH), 

MUDr. Zuzana Kořisková (NNH), MUDr. Jiří Weiss (NNH), MUDr. Vojtěch Horváth (NNH), prim. MUDr. 

Radovan Fiala, Ph.D. (FNM), MUDr. David Janák, Ph.D. (FNM), MUDr. Peter Lukáč, Ph.D. (VFN), doc. 

MUDr. Miroslav Špaček, Ph.D. (VFN) 

Distančně: MUDr. Myroslav Salmay (VFN) 

Písemné hlasování: MUDr. Jan Hrubý, Ph.D. (VFN), doc. MUDr. Peter Baláž, Ph.D., FEBS, MPH (FNKV), 

MUDr. Václav Žižlavský (FNUSA) 

Omluveni: MUDr. Petr Mitáš, Ph.D. (VFN) 

 

Endovaskulární cévní chirurgie se stala nedílnou součástí cévně-chirurgické praxe a je na některých 

pracovištích v ČR zdárně rozvíjena. Cévní chirurgové mohou po atestaci v základním oboru podstoupit 

tréning v endovaskulárních intervencích a absolvovat atestaci v oboru „Vaskulární intervenční 

radiologie“. 

Před několika lety zanikla „Pracovní skupina (PS) pro hybridní výkony ČSVCH“, takže v současné době 

v rámci ČSKVCH chybí platforma, která by garantovala metodické vedení v rámci této nástavbové 

specializace, zajištovala vzdělávací akce, jednala se ZP a byla partnerem pro jiné obory a odborné 

společnosti, které se endovaskulární léčbou zabývají.  

V souladu se stanovami CSKVCH ČSL JEP byla přípravným výborem nově vznikající pracovní skupiny pro 

endovaskulární cévní chirurgii svolána ustavující schůze s hlavním bodem,  volbou vedení PS, 

s návrhem: 

- MUDr. Petr Šedivý, Ph.D., Oddělení cévní chirurgie, Nemocnice Na Homolce, Praha – předseda PS 

- MUDr. Peter Lukáč, Ph.D., II. chirurgická klinika kardiovaskulární chirurgie VFN a 1.LF UK, Praha - 

místopředseda PS 

- doc. MUDr. Peter Baláž, Ph.D., FEBS, MPH, Chirurgická klinika, FNKV, Praha - místopředseda PS 

Účastníci schůzky byli vyzváni k návrhu dalších možných členů vedení PS. Nikdo další navržen nebyl. 

Hlasování: pro 14 hlasů (10 přítomných, 1 distančně, 3 korespondenčně), proti 0, nikdo se nezdržel 

hlasování. 

Za předsedu PS byl zvolen MUDr. P.Šedivý. Představil formou krátké prezentace dosavadní zkušenosti 

z vlastního pracoviště a hlavní úkoly pro vedení nové PS (vytvoření registru, podkladů pro ZP, návrh 

vzdělávacích akcí pro zájemce z řad cévních chirurgů). Současně bude vhodné oslovit potenciální členy 

s nabídkou přeregistrování do aktuální PS a též oslovit kolegy z pracovišť, kteří se ustavující schůze 

nezúčastnili, ale endovaskulární chirurgii se věnují. 

 

Zapsal: Špaček 


