Zápis ze schůze výboru České spondylochirurgické společnosti, ze dne 5. 10. 2015, konané
v Ústí nad Labem, hotel Clarion.
Schůzi vedl předseda výboru p. prim. MUDr. Richard Lukáš, PhD.
Přítomni členové výboru: prim. Lukáš, Prof. Štulík, Prof. Suchomel, Prof. Wendsche, doc. Kočiš, doc.
Hrabálek, Dr. Cienciala, Dr. Chrobok.
Omluven: Prof. Krbec
Další přítomní, hosté: doc. Repko, doc. Chaloupka, Dr. Barsa, prim. Brož, prim. Buzek, Dr. Kacerovský
Projednané záležitosti:
1. Prof. MUDr Bruno Rudinský, CSs. požádal za slovenské kolegy o možnost spoluúčasti na všech
dalších kongresech České spondylochirurgické společnosti. Přislíbil iniciativu v založení
Slovenské spondylochirurgické společnosti a následně výboru společnosti jako partnera pro
další jednání. Z důvodu jednotnosti ve statistikách požádal o možnost využívat českou
databázi operačních výkonů a byl by garantem získání těchto údajů na Slovensku. Současně
vyjádřil zájem o pořádání společného kongresu na Slovensku v budoucnu. Prim. Lukáš navrhl
frekvenci konání kongresu na Slovensku jednou za 4 roky.
2. Prim. Lukáš předložil databázi operačních výkonů za rok 2014 a připomněl, že některá
pracoviště databázi ještě neposlala, část z nich tak činí pravidelně. Prof. MUDr Jan Štulík, PhD
přislíbil osobní iniciativu v získání potřebných dat. Současně byla diskutována Kategorizace
pracovišť podle počtu a spektra operačních výkonů, na typ A, B, C. V této věci nebyl přijat
žádný závěr, který by ovlivňoval současný stav.
3. Prvním rokem byla vyhlášena soutěž České spondylochirurgické společnosti o nejlepší
publikovanou práci v předchozím roce a výhercem se stala práce Dr. Barsy a kol. Autorovi
náleží odměna 10.000, Kč, o vyřízení se postará dr. Kacerovský.
4. Prof. MUDr Martin Sameš, PhD podal zprávu o přípravě a průběhu XIII. Celostátního
spondylochirurgického kongresu. Bylo registrováno 120 lékařů a 65 zdravotních sester,
předneseno 54 odborných sdělení v sekci lékařů a 20 sdělení v sekci sester. Výbor poděkoval
profesoru Samešovi za přípravu této úspěšné vědecké konference.
5. Výbor odhlasoval přijetí nových členů do spondylochirurgické společnosti: Dr. Roman
Kostyšyn z NCH Hradec Králové, Dr. Pavel Chytil z Olomouce.
6. Dr. Kacerovský předložil průběžnou zprávu o hospodaření spondylochirurgické společnosti.
V roce 2015 činily výdaje doposud 79.020, Kč. Z předchozích let je na účtu 137.943, Kč.
Zůstatek pro dnešní den činí 58.923, Kč.
7. Prim. Lukáš navrhl výboru, aby schválil roční odměnu 10 000 Kč MUDr Pavlu Kacerocvskému
z prostředků České Spondylochirurgické společnosti za administrativní úkony související s její
činností. Výbor návrh schválil.
8. Doc. Repko, informoval výbor o přípravách světového kongresu SRS, v září 2016 v Praze. Prof.
Suchomel informoval o přípravách evropského kongresu CSRS, v květnu 2016 v Praze. Doc.
Hrabálek informoval o přípravách kongresu České spondylochirurgické společnosti, ve dnech
16.-18. října 2016 v Olomouci. Ve všech případech byla žádána podpora a aktivní účast
členské základny pro tyto akce.
Zápis provedl: doc. Hrabálek L.
Předseda České spondylochirurgické společnosti: prim. Lukáš R.

