
Z á p i s 

z jednání výboru ČSKVCH, který se konal 3. 11. 2010 v Českých Budějovicích 

 

Přítomni:  prof. Adamec, doc. Šebesta, doc. Štádler, prof. Staffa, prof. Třeška, dr. Brát, prof. 

Dominik, prof. Pirk, prof. Černý, doc. Gregor, doc. Harrer, doc. Němec  

Omluven: dr. Š. Černý 

 

Doc. Němec přivítal přítomné na schůzi výboru, která se konala v Českých Budějovicích v podvečer IV. 

sjezdu ČSKVCH, a na kterou byl pozván dr. Mokráček, předseda organizačního výboru sjezdu. 

 

Návrh programu schůze: 

1. Kontrola zápisu   P. Němec 

2. Pošta – došlá, odeslaná  P. Němec 

3. IV. sjezd ČSKVCH  A. Mokráček 

4. www stránky   všichni 

5. Registry   P. Němec, P. Šebesta, M. Adamec 

6. Různé. 

 

Doc. Šebesta informoval o jednání s prof. Peregrinem v návaznosti na vzdělávací program cévních 

chirurgů v intervenční radiologii. Sdělil neoficiálně připomínky ČSKVCH, hlavně v počtech 

požadovaných cévních výkonů a zdůraznil, že zredukované počty jsou v relacích evropské cévní 

společnosti.  Výbor ČSIR požaduje naše připomínky a námitky zaslat v písemné formě.  Návrh dopisu, 

vč. redukce počtu výkonů, zpracuje a připraví doc. Šebesta a rozešle všem členům výboru 

k případným úpravám. Pak dopisem oficiální cestou ČSIR odešleme. Doc. Šebesta informoval, že 

pokud se naše připomínky prosadí, certifikovaný kurs bude na úrovni atestace. 

         Doc. Šebesta 

         Ihned 

 

Doc. Němec obdržel dopis z ČLS JEP, ve kterém předseda ČLS žádá jednotlivé odborné společnosti 

o návrh kandidáta na sjezd delegátů ČLS JEP, který se uskuteční v Praze 31. 1. 2011. Dále žádá 

o sdělení, zda navrhujeme svého zástupce do předsednictva nebo revizní komise. 

Bylo dohodnuto, že se zúčastní zástupce naší společnosti na sjezdu delegátů a jméno bude sděleno 

dodatečně. Do předsednictva a revizní komise ČLS JEP naše společnost nikoho nenavrhuje. 

 

         Doc. Němec 

         30. 11. 2010  

 

Doc. Němec seznámil přítomné s obsahem dopisu z MZ ČR, který se týkal stížnosti na pracoviště 

IKEM, v souvislosti s operací - nesprávné použití MSP z roku 2005. Prof. Pirk se ke stížnosti vyjádřil 

a objasnil operaci pacienta z roku 2005. 



Návrh odpovědi připraví doc. Němec, seznámí s ním ostatní členy výboru. Po připomínkách bude 

definitivně odeslán na MZ dr. Pánovou.         

         Doc. Němec 

         Ihned 

 

IV. sjezd ČSKVCH 

Byly diskutovány detaily slavnostního zahájení, programu, stravování a společenského večera. 

Celkem na sjezdu je přihlášeno 149 odborných sdělení. 

4 slavnostní přednášky 

2 přednášky v bloku ČKS 

74 Kardiochirurgických přednášek 

27 Cévních přednášek 

15 Sesterských sdělení 

27 Posterů. 

Zhodnocení sjezdu bude projednáno na příští výborové schůzi. 

         Všichni členové 

         Příští schůze výboru 

 

www stránky společnosti 

Doc. Němec vyzval přítomné, aby se v diskusi vyjádřili k předloženým nabídkám firem Meditorial 

Praha a MMSW Hradec Králové.  

Jednoznačně přítomní upřednostnili nabídku společnosti MMSW Hradec Králové především z důvodu 

ceny za realizaci a provoz www stránek. 

Každý z přítomných členů výboru se v diskusi vyjádřil ke struktuře, zadání a skladbě www stránek. 

Bylo dohodnuto, že stránky budou sloužit především členům společnosti. Všichni se shodli na tom, že 

stránky by měly obsahovat informace o dění ve společnosti a příslušné odkazy na další odborné 

a organizační stránky. Náplní by neměly být odborné informace.  

 

         Doc. Němec 

         Ihned 

Registry srdečních operací 

Doc. Němec informoval, že se podařilo ve spolupráci s ÚZIS a KSRZIS zpracovat výsledky jednotlivých 

kardiochirurgických pracovišť za rok 2006, 2007 a 2008 do souhrnných publikací za celou ČR. Zatím 

existuje pouze elektronická podoba, ale do konce 11/2010 by mělo vyjít i v tisku.   

Bude i následně zpracován rok 2009.  

Patnáctého  listopadu 2010 bude jednání Rady registru. 

 

Registr cévních operací 

Prof. Adamec informoval, že je připraven a zpracován registr, který je předjednán i na KSRZIS. Jedná 

se o modifikovaný evropský registr. Na příští schůzi výboru bude prezentace nového registru. 

Byla diskutována otázka, kterých pracovišť by se vyplňování registru cévních operací týkalo. 

Po diskusi bylo dohodnuto, že vyplňování registru je povinné pro všechna kardiovaskulární 

pracoviště, která dostala akreditaci z cévní chirurgie. 

Doc. Gregor informoval o připravované schůzi Rady cévního registru na ÚZIS Praha v 11/2010. 

 



         Prof. Adamec 

         Příští schůze výboru 

 

Různé 

Doc. Štádler žádal výbor společnosti o vyjádření a podporu při jednání na  VZP pro pilotní projekt 

kryoprezervovaných štěpů v cévní chirurgii o její úhradu. Seznámil přítomné s připravovaným 

projektem a poukázal na nutnost vzniku tkáňové banky pro cévní štěpy. 

V diskusi prof. Třeška a prof. Adamec poukázali na legislativní problémy a doporučili vstoupit 

v jednání s ČTS. 

 

Závěr:  

Výbor společnosti principiálně souhlasí se vznikem programu kryopreservovaných cévních štěpů 

v tkáňové bance,  ale doporučuje nejprve zahájit jednání s ČTS, KST a jednotlivými tkáňovými 

bankami o celém programu. 

 

         Doc. Štádler 

Příští schůze výboru 

 

Prof. Staffa informoval přítomné, že o nabídku možné spolupráce ČSKVCH se SVS (nabídka prof. 

Gloviczkého) je mezi cévními chirurgy zájem a má jejich seznam. 

Výbor tuto nabídku podporuje a prof. Staffa bude průběžně informovat, jaké další kroky budou nutné 

k uzavření spolupráce se SVS. 

         Prof. Staffa 

         průběžně 

 

Prof. Černý dal ke zvážení členům výboru postup společnosti při udělování chirurgických licencí -  

Jedná se zejména o chirurgickou licenci pro implantace kardiostimulátorů, kterou uděluje 

kardiologická společnost. Výbor vstoupí v jednání s ČCHS – dohodnout vzájemná pravidla – 

chirurgický výcvik pro ostatní nechirurgické obory. 

 

         Němec 

         Příští schůze výboru 

 

Doc. Němec seznámil přítomné s návrhem změny stanov pro Valnou hromadu, která bude 4.11.2010: 

- Pozvánka na valnou hromadu – e-mailová pozvánka je možná 

- Návrh  na zvýšení členských příspěvků– 300 Kč 

- Vyloučení členů ČSKVCH, kteří neplatí 5 a více let, tj. mají dluh 1000 Kč a více. 

Všichni přítomní souhlasí. 

 

 

 

Zapsala: Zdena 

3.11.2010 


