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Zápis ze schůze KPS ČCHS ČLS JEP ze dne 11. 10. 2021, Praha 

Přítomni: prof. MUDr. František Antoš, CSc., prof. MUDr. Jiří Hoch, CSc., MUDr. Zbyněk Jech,  

MUDr. Julius Örhalmi, MUDr. Petr Šlauf 

Omluveni: MUDr. Lukáš Sákra, Ph.D., MUDr. Matěj Škrovina, Ph.D. 

1. Rekapitulace činnosti sekce za rok 2020/2021 – krom běžné agendy byla důležitou činností 

spolupráce s KZP a MZ ČR na výsledkových ukazatelích pro karcinom tlustého střeva a 

karcinom rekta. Probíhalo upřesnění obecné metodiky ukazatelů kvality, vypracování metodiky 

hodnocení a validace dat. Z výsledku vyplývá, že u karcinomu tlustého střeva nejsou statisticky 

významnější rozdíly mezi poskytovateli s velkým (nad 50 výkonů ročně) a malým (pod 15 

výkonů ročně) objemem péče a není tudíž nutnost jakékoliv úpravy v poskytování a 

dostupnosti péče pro tuto diagnózu. U karcinomu rekta je rozdíl mezi velkoobjemovými a 

malými poskytovateli již výrazný, kdy je 2 násobně vyšší pooperační letalita a 2 násobně vyšší 

poměr paliativních výkonů v neprospěch malých poskytovatelů. Do budoucna to bude 

vyžadovat úpravu sítě poskytovatelů pro tuto diagnózu. Centralizace by měla být postupná, v 

koordinaci s ostatními maligními diagnózami. Jednotlivé kroky konzultuje MZ ČR s KPS i s 

výborem ČCHS ČLS JEP. V současné době se mohou zájemci postupně registrovat do portálu 

ukazatelů kvality cestou webových stránek https://puk.kancelarzp.cz, e-mail 

info@kancelarzp.cz, nebo ukazatele@kancelarzp.cz. Přístupné jsou výsledkové ukazatele pro 

karcinom tlustého střeva a karcinom rekta.  

 

2. Volba předsedy: Novým předsedou KPS ČCHS ČLS JEP (KPS) byl zvolen MUDr. Julius Örhalmi  

(4 hlasy pro, 1 se zdržel hlasování). 

 

3. Zkušební komise pro atestaci z nástavbového oboru koloproktologie byla doplněna o MUDr. 

Örhalmiho. 

 

4. IPVZ – byl vypracován program postgraduálního kurzu IPVZ pro nástavbový obor 

koloproktologie. 

 

5. Činnost akreditační komise – bez připomínek. 
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6. Rozdělení kompetencí výboru – byly rozděleny kompetence členů nového výboru: 

prof. MUDr. František Antoš, CSc. – vedoucí subkatedry IPVZ, atestace nástavbového oboru 

koloproktologie 

prof. MUDr. Jiří Hoch, CSc. – vědecký sekretář, organizační a programový výbor výročního 

kongresu KPS 

MUDr. Zbyněk Jech – organizační a programový výbor výročního kongresu KPS 

MUDr. Julius Örhalmi – koordinace činností MZ ČR, KZP, ÚZIS, koordinace s ostatními 

odbornými společnostmi, spolupráce s ESCP, registrace nových kódů výkonů 

MUDr. Lukáš Sákra Ph.D. – organizační a programový výbor výročního kongresu KPS 

MUDr. Matej Škrovina Ph.D. – národní reprezentant ESCP, rozvoj robotické chirurgie 

MUDr. Petr Šlauf – rozvoj SNS v ČR 

 

7. Kompetence pro nástavbový obor KP – byly prodiskutovány kompetence pro lékaře s 

nástavbovou specializací z koloproktologie – shoda na expert dependentních výkonech a 

počtech lékařů pro ČR. 

 

8. Výroční kongres – oslovení pořádající agentury a příprava programu na jaro 2022, shoda na 

hlavních bodech programu. 

 

9. ERAS – výzva k předsedovi k větší aktivitě v pracovní skupině pro ERAS. 

 

10. Plán na rok 2021/2022:  

• spolupráce s MZ ČR, KZP a příprava věstníku MZ a metodického pokynu MZ 

• organizace výročního kongresu KPS 

• další schůze výboru plánovaná na kongresu KPS 

• další zvyšování penetrace miniinvazivního přístupu u kolorektálních operací 

• zlepšení spolupráce s pacientskými organizacemi 

• vyhlášení výběrového řízení na pozici národního reprezentanta při ESCP od r. 2023 

 

 

MUDr. Julius Örhalmi, FASCRS 

předseda sekce  
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