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Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně
ČESKÁ SPO L EČNO ST KARDIO VASKUL ÁRNÍ CHIRURG IE

Zápis
z jednání výboru ČSKVCH ze dne 9. 3. 2011 v Brně

Přítomni:

doc. Šebesta, prim. Brát, prim. Černý, prof. Dominik, prof. Staffa, doc. Harrer,
prof. Černý, doc. Němec

Omluveni:

prof. Třeška, prof. Adamec, doc. Štádler, prof. Pirk, doc. Gregor

Doc. Němec navrhl program schůze výboru:
1) Kontrola zápisu
2) Pošta
3) DRG
4) Připomínky ke Stanovám ČLS
5) Různé
K bodu 1) Kontrola zápisu
Doc. Němec informoval přítomné o jednání pracovní skupiny pro cévní alotransplantace, kde
jsou zastoupeni odborníci z ČTS a ČSKVCH. Konstatoval, že tkáňová banka v Hradci Králové
splňuje kritéria pro uchovávání cévních štěpů. Alokace cévních štěpů je zajištěna v souladu
s platnou legislativou, KST vede WL nemocných, alokace bude probíhat dle kritérií data zařazení nemocného na čekací listinu a dle urgentnosti. Při zařazení nemocného na WL je nutno
specifikovat typ požadovaného štěpu.
Prof. Staffa doplnil informaci, že je nutno vyřešit certifikát pro cévní pracoviště (kde se budou
provádět odběry a transplantace cévních štěpů) a také dořešit otázku – kdo bude platit.
Doc. Němec informoval, že zatím neobdržel dopis od prof. Rysky, ve kterém výbor poukazoval
na udělování chirurgických licencí pro implantace kardiostimulátorů. Písemné stanovisko slíbil
prof. Ryska zaslat co nejdříve. V diskusi bylo dohodnuto, že prof. Černý připraví návrh dopisu
pro vedení ČKS.
Doc. Šebesta informoval, že jednání s doc.Ročkem, předsedou České společnosti intervenční
radiologie (ČSIR) pokračuje: je očekáváno vyjádření a finální konsensus stran požadovaných
počtů výkonů a jejich garance poskytovatelem, tj. radiointervenčním akreditovaným pracovištěm. Jakmile dojde ke shodě, výbor ČSKVCH rozhodne o způsobu zařazení akreditovaného
kursu IR pro cévní chirurgy do systému postgraduálního vzdělávání.
Doc. Němec tlumočil přítomným informaci, že doc. Štádler vstoupil v jednání o povolení preskripce Trombexu. Informoval, že vedení Zentivy má o uvolnění preskripce zájem a vstoupilo
v jednání se SÚKL.
K bodu 2) Pošta
Doc. Němec obdržel žádost kardiochirurgického oddělení Nemocnice Na Homolce Praha o vyjádření výboru ČSKVCH , že pracoviště splňuje kritéria jak prostorová, tak personální i technická pro TAVI. Toto vyjádření bylo odesláno 22.2.2011.
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Doc. Němec odeslal žádost na všechna kardiochirurgická pracoviště o nahlášení počtu srdečních operací za rok 2010. Konstatoval, že v ČR bylo v loňském roce provedeno 9 438 srdečních
operací, vč. 70 OTS. Konečné počty v Registru srdečních operací za rok 2010 mají být
v KSRZIS uzavřeny do 31.3.2011.
K bodu 3) DRG
Prim. Černý informoval přítomné v pokračujícím jednání o DRG za kardiochirurgii. Následně se
diskutovalo kam zařadit výkony na descendentní hrudní aortě – zda do skupiny cévní chirurgie
nebo kardiochirurgie. Definitivní rozhodnutí padne až po jednání na VZP /dr. Pokorný/, kde budou přítomni jednak zástupci ČSKVCH i zástupci Národního referenčního centra /dr. Tůma/.
Doc. Němec
ihned

K bodu 4) Stanovy ČLS
Doc. Němec před jednáním schůze výboru rozeslal všem členům Stanovy ČLS, které obdržel
od prof. Blahoše k připomínkám.
Výbor nemá zásadní připomínky.
Pozn. Pokud v tomto znění nové Stanovy ČLS projdou, bude nutno upravit Stanovy ČSKVCH.
(návrh na příští valnou hromadu).
Doc. Němec
ihned
K bodu 5) Různé
Doc. Němec informoval o realizaci nových www stránkách. Byla spuštěna demoverze nových
www stránek, kdokoliv může poslat námět na změnu uspořádání www stránek.
Doc. Šebesta informoval přítomné o ukončení svého mandátu za ČR v evropské cévní společnosti (ESVS). Sekretariát ESVS osloví sporadickou českou členskou základnu této organizace
stran uspořádání voleb nového národního zástupce do výboru ESVS.
Doc. Šebesta informoval přítomné, že se zúčastnil jednání organizačního výboru XXV. světového angiologického kongresu, který se bude konat v Praze v roce 2012. Část přednášek bude
vyhrazena problematice cévní chirurgie.
Doc. Šebesta informoval, že se s prof. Dominikem účastnili jednání Akreditační komise na MZ –
připravuje se nový vzdělávací program v cévní chirurgii; výbor doporučuje, aby do programu byl
povinně zařazen kurs z Intervenční radiologie.
Doc. Šebesta poznamenal, že letos MZ nebude vyhlašovat rezidenční místa v oboru cévní chirurgie a kardiochirurgie.
Prof. Staffa informoval přítomné, že příští číslo Rozhledy v chirurgii bude věnováno cévní chirurgii.
Rada KCH registru – nový člen rady bude na další jednání pozván přímo Radou registru.
Přijetí nových členů:
MUDr. Milan Bukvald, Nemocnice, chirurgické oddělení, Vyškov
MUDr. Jerzy Szkatula, Centrum cévní a miniinvazivní chirurgie, Nemocnice Podlesí, Třinec
Zrušení členství na vlastní žádost:
MUDr. Mirek Rubáček, Praha
MUDr. Josef Bačuvčík, Praha.
Zapsala: Zdena
9.3.2011, Brno
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