
1 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Sekretariát:    Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie, Pekařská 53, 656 91  Brno 
Telefon:  543 211 528, fax: 543 211 218; e-mail: zdenka.horackova@cktch.cz; www.cskvch.cz 

        Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně 

    ČESKÁ  SPOLEČNOST KARDIOVASKULÁRNÍ  CHIRURGIE 

 

 

 

Z á p i s 

z jednání výboru ČSKVCH, které se konalo dne 2. 5. 2011 v Brně 

 

 
Přítomni: prof. Pirk, dr. Brát, prof. Třeška, prof. Staffa, prof. Dominik, prof. Černý, doc. Gregor,  

doc. Harrer, doc. Němec 
Omluveni: prof. Adamec, doc. Šebesta, doc. Štádler, prim. Černý 
 
 
Program jednání: 

1. Kontrola zápisu  
2. Pošta 
3. DRG 
4. Nové www stránky společnosti 
5. V. sjezd ČSKVCH 
6. Různé 

 

Kontrola zápisu z minulé porady 

Doc. Němec seznámil přítomné členy výboru s odpovědí prof. Rysky za výbor ČCHS na náš dopis týkající 

se udělováním chirurgické licence kardiologům na implantace kardiostimulátorů. Výbor ČCHS je toho 

názoru, že uvedený problém má řešit ČSKVCH spolu s výborem ČKS.  Výbor po diskuzi rozhodl nabídnout 

výboru ČKS pomoc při školení intervenčních kardiologů zabývajících se implantacemi kardiostimulátorů 

v oblasti chirurgických technik tak, aby došlo snížení zejména infekčních komplikací po výkonech, které 

se pak řeší na kardiochirurgických pracovištích.  

         Doc. Němec 

         Ihned 

Pošta 

Doc. Němec obdržel dopis od předsedy ČLS prof. Blahoše, ve kterém ČLS nabízí organizačním složkám 

ČLS možnost využití mediální informace pro veřejnost.  Cílem je popularizace lékařské vědy, jednotlivých 

oborů i jednotlivců z řad ČLS. Kontaktní osobou za ČLS je prof. Arenberger, dermatologická klinika FN KV 

Praha. Výbor pověřil doc. Harrera za kardiochirurgii a doc. Štádlera za cévní chirurgii (pokud s tím bude 

souhlasit).  

         Doc. Němec 

         Ihned 

 

Doc. Němec informoval přítomné o žádosti dr. Baláže a dr. Rokošného z IKEM Praha o poskytnutí záštity 

ČSKVCH pro workshop, který se bude konat v Praze. Jedná se o workshop, který se bude konat ve dnech 

16. - 17. září 2011 v IKEM, Klinika transplantační chirurgie, s názvem Hybridní výkony v cévní chirurgii. 

Výbor  souhlasí  - poskytne záštitu a logo společnosti na tuto akci.   

 

Doc. Němec 

Ihned 
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Doc. Němec obdržel dopis předsedy České neurochirurgické společnosti s žádostí o souhlas s udílením 

kódu 54320 – karotická endarterektomie. 

Po diskusi bylo dohodnuto zaslat negativní stanovisko. Dle vyjádření členů výboru by tento výkon měl 

provádět lékař s cévní erudicí. 

         Doc. Němec, doc. Gregor 

         Ihned 

 

Doc. Němec obdržel z MZ pozvánku na jednání pracovní komise pro transformaci nelékařských zdravot-

nických povolání se vztahem ke kardiovaskulární chirurgii a mimotělnímu oběhu. Toto jednání se usku-

tečnilo 19.4.2011 a předseda ČSKVCH pověřit účastí na tomto jednání doc. Lonského.  Doc. Němec na-

vrhl přítomným, aby dalších jednání na MZ, týkajících se profese klinický perfusiolog, se zúčastňoval za 

ČSKVCH doc. MUDr. Vladimír Lonský, PhD., který má největší zkušenosti s ECC.  

Přítomní členové výboru souhlasí. 

 

Doc. Němec informoval přítomné o dopisu z ČLS, který informuje o tom, že v rámci novely nařízení vlády 

č. 184/2009 MZ předložilo návrh do mezirezortního připomínkového řízení na zpoplatnění za atestační 

zkoušky v následující výši: za první zkoušku 500 Kč, druhou zkoušku 3500 Kč a třetí zkoušku 5000 Kč. 

 

Doc. Němec informoval o zápisu z jednání mezi Asociací nemocnic ČR a VZP, kde se objevily informace 

o zvýšení počtu center pro TAVI při zachování celkových počtů výkonů a o zahrnutí mechanické srdeční 

podpory do DGR paušálu. Výbor s oběma těmito kroky nesouhlasí, a pokud by se jednalo o oficiální do-

kument, obrátí se na vedení VZP a bude o těchto záležitostech jednat.  

 

 www stránky společnosti 

Doc. Němec informoval přítomné o konečné fázi realizace nových www stránek. Připomínky, které byly 

diskutovány, budou zapracovány. Bylo dohodnuto, že stránky budou otevřeny pro všechna kardiovasku-

lární pracoviště a přednosta, event. jím pověřený pracovník, bude zodpovídat za vložené informace. 

Stránky jsou připraveny a ke spuštění dojde po následující konzultaci s tvůrci stránek do poloviny květ-

na.  

 

Vyhodnocení soutěže o nejlepší vědeckou práci za rok 2010 

Prof. Třeška seznámil přítomné s výsledky soutěže o nejlepší vědeckou práci za rok 2010. Do soutěže 

byly zaslány 2 vědecké práce z oblasti kardiochirurgie, 4 vědecké práce z oblasti cévní chirurgie a 1 mo-

nografie. 

V hodnocení o nejlepší vědeckou práci bylo postupováno v souladu s kritérií, která jsou uvedena 

na www stránkách.  

 

Nejlepší práce z kardiochirurgie a odměnu 25 000 Kč obdrží: 

Autoři:  Tlaskal T., Vojtovic P., Reich O., Hucin B., Gebauer R., Kucera V. 

Název práce: Improved results after the primary repair of interrupted aortic arch: impact of a new 

management protocol with isolated cerebral perfusion. 

Publikováno: Eur J Cardiothorac Surg 2010;38:52-58. IF – 2.397 
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Nejlepší práce z cévní chirurgie a odměnu 25 000 Kč obdrží: 

Autoři: Molacek J., Baxa J., Houdek K., Ferda J., Treska V. 

Název práce: Bilateral Post-Traumatic Carotid Dissection as a Result of a Strangulation Injury. 

Publikováno: Ann Vasc Surg 2010; 24(8):1133.e9-11. IF – 1.169 

 

Nejlepší monografie a odměnu 25 000 Kč obdrží: 

Autoři: Dominik J., Zacek P. 

Název práce: Heart Valve Surgery. An Illustrated  Guide. 

Publikováno: Springer, 2010. 

 

Bylo dohodnuto, že vědecká práce z kardiochirurgie bude navíc zaslána na ČLS jako návrh na Cenu před-

sednictva ČLS JEP za vědeckou práci za rok 2010. 

        Doc. Němec 

        Ihned 

 

Příprava V. sjezdu ČSKVCH 

Členové výboru odsouhlasili termín pro konání V. sjezdu na listopad 2012. Konkrétní termín bude 

upřesněn podle kalendáře konání větších domácích a zahraničních akcí. Výbor společnosti vyzývá 

všechny zájemce o pořádání sjezdu, aby zaslali žádosti do 31. 7. 2010.  Informace a podmínky pro koná-

ní sjezdu budou zveřejněny na www stránkách společnosti.  

 

DRG 

Doc. Němec informoval přítomné v pokračujícím jednání mezi zástupci společnosti, NRC a VZP, kterého 

se zúčastnil prim. Černý, doc. Štádler, doc. Němec a dr. Šedivý za ČSKVCH, za Národní referenční cent-

rum dr. Tůma a za VZP dr. Pokorný.   

Důvodem jednání byla skutečnost, že: 

 Nákladová homogenita DRG v oblasti kardiochirurgie a cévní chirurgie má velké rezervy (objek-

tivně dokládají data NRC); 

 Seznam výkonů je v daných oborech málo podrobný, neúplný, často agreguje pod jeden kód zá-

kroky rozdílné jak klinicky, tak nákladově; 

 Bez zpodrobnění výkaznictví nelze provést analýzu, a tedy ani další případné úpravy algoritmu 

DRG. 

 

Dr. Pokorný za VZP neshledal důvody, proč by návrh neměl být přijat; upozorňuje ovšem, že definitivní 

slovo má MZ ČR (byť se v případě DRG markerů omezuje na kontrolu formální a neprovádí kontrolu 

věcnou). Závěrem bylo dohodnuto, že ČSKVCH a NRC vytvoří finální verzi návrhu a předá ji do konce 

května Odboru úhrad VZP. 

 

        Doc. Němec, prim. Černý, doc. Štádler 

        Konec  5/2011 
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Různé 

Doc. Harrer informoval o konání workshopu v Hradci Králové dne 17. 5. 2011, který pořádá kardiochi-

rurgická klinika, s tématikou kryoablace fibrilace síní a rekonstrukce nedomykavé mitrální chlopně. 

 

Prof. Staffa informoval o semináři – Moderní diagnostika a terapie syndromu diabetické nohy, který se 

bude konat 3. 11. 2011 v Brně. Žádá výbor o záštitu. Výbor souhlasí. 

 

Prof. Dominik – připravil dopis na MZ, adresovaný dr. Vavrouškovi, náměstku ministra pro zdravotní 

péči, který se týká nového vzdělávacího programu kardiochirurgie. Výbor žádá o přehodnocení součas-

ného stavu a zavedení vlastního kmene pro kardiochirurgii.  

         Prof. Dominik, doc. Němec 

         Ihned 

 

Doc. Němec rozeslal všem členům výboru dopis prof. Blahoše s přílohou dopisu České společnosti inten-

zivní medicíny, ve kterém výbor ČSIM odmítá protikorupční opatření MZ – Příkaz ministra č. 11/2011, 

v oblasti týkající se sponzorování účasti lékařů na kongresech, jako jedné z forem dalšího vzdělávání.    

Členové výboru souhlasí s dopisem předsedy ČSIM a bylo dohodnuto, že doc. Němec připraví stanovisko 

výboru ČSKVCH, které pošle všem členům výboru a po připomínkách definitivně odešle na ČLS. 

 

         Doc. Němec 

         Ihned 

 

Doc. Němec konstatoval, že jsou zpracovány výsledky kardiochirurgických operací za rok 2009 a přehled 

v tištěné podobě byl zaslán na všechna kardiochirurgická pracoviště. Připravuje se zpracování roku 

2010. 

 

Doc. Němec obdržel informaci od Mgr. Holuba, ředitele ÚZIS Praha, že v rámci projednávání nových 

zákonů byly zrušeny všechny dosud nefunkční registry. Jedním z nich byl i registr cévní chirurgie, takže 

společnost přišla o možnost získat touto cestou data o počtech cévně chirurgických výkonů v ČR.  

 

 

 

 

Zapsala: Zdena 

Brno 2. 5. 2011 

 

 


