
Zápis ze schůze výboru KPS ČCHS JEP 22. 10. 2019  

  

Přítomní: Dr. Jech, prof. Hoch, Dr.Örhalmi, Dr. Šlauf    

Host: Dr. Pazdírek  

Omluveni: prof. Antoš, Dr.Šerclová, Dr. Škrovina,   

  

Příprava programu Pracovních dnů KPS 2020 - byl schválen termín Pracovních dnů KPS  

na 27. - 28. 2. 2020 v NH Hotel Praha Anděl a odsouhlasen rámcový odborný program.   

MUDr. Örhalmi obeznámil výbor KPS s výsledky jednání na MZd a KPS (Kancelář Zdravotního 

Pojištění), týkající se ukazatelů kvality zdravotní péče pro koloproktologii. Dále informoval  

i o pokroku v získávání dat z ÚZIS, týkající se laparoskopické kolorektální chirurgie. Výbor se 

shodl na širším sdílení těchto informací na Pracovních dnech KPS v únoru 2020.   

Vzdělávací program nástavbového oboru koloproktologie a problematika akreditovaných 

pracovišť – po jednání s MZd bylo oznámeno, že bude tolerováno prodloužení doby platnosti 

akreditovaných pracovišť max. do r. 2024, pokud do té doby nebude jmenována nová 

akreditační komise a udělené nové akreditace pro pracoviště. Stejný problém se týká všech 

nástavbových chirurgických oborů.   

Robotické operace v koloproktologii – byl projednán problém neexistence kódu  

pro robotické segmentální resekce tlustého střeva. O vypracování registračního listu  

a dalších z toho náležících úkonů se přihlásil as. Dr. F. Pazdírek z FN Motol. Výbor této 

aktivitě vyjádřil plnou podporu.   

SNS pro fekální inkontinenci v ČR – současný stav – as. Dr. P.Šlauf informoval o současném 

stavu SNS v ČR. Momentálně se implantuje pouze na dvou pracovištích – FN U Sv. Anny  

v Brně a v Nemocnici Bulovka. Kapacita dvou pracovišť pro celou ČR je nedostatečná. Bude 

proto jednáno o nasmlouvání kódu pro minimálně jedno další pracoviště.   

Požadavek prim. Sákry (Nemocnice Pardubice) o odbornou garanci koloproktologických dnů 

v Pardubicích v r. 2020 – hlasování o odbornou garanci odborné akce skončilo nerozhodně. 

Výbor se shodl na podmínkách, po jejichž splnění by mohl odbornou akci garantovat.   

a) Vybraní členové výboru se budou aktivně podílet na odborném programu. 

b) Vybraní členové výboru budou předsedat v minimálně jednom odborném bloku.  

c) Výbor KPS bude mít pravomoc vstupovat do úprav odborného programu. 

  

  

V Praze 23. 10. 2019                                                                  MUDr. Julius Örhalmi  


