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Zápis
ze zasedání výboru České společnosti pro úrazovou chirurgii, které se konalo dne 21. 1. 2005
v Úrazové nemocnici v Brně
Doc. L. Pleva přivítal všechny přítomné.
Informace o jednání týkajícího se akreditací pracovišť.
Dr. P. Nestrojil – je třeba stanovit akreditační podmínky, které by byly akceptovatelné i pro pracoviště
nižšího typu.
Zasedání se zúčastnil i pluk. ing. Antoš (Hradec
Králové). Přiblížil problematiku krizového plánování, které je v poslední době věnována značná pozornost. Převodem kompetencí na Krajské úřady
přechází tato zodpovědnost na hejtmany. Součástí
havarijního plánu je i traumatologický plán, který
kryje situace, které mohou nastat. V plánu však není
zahrnuta úloha traumacenter (pouze nemocnic jako
celku). Je nutné dořešit problematiku. Dr. J. Tesař
pověřen spoluprací s pluk. Antošem. Vytvoří „vzorový plán“, který si každé pracoviště upraví podle
specifických podmínek v daném regionu. Tím by byl
vytvořen celostátní traumatologický plán, který se
bude podle potřeb doplňovat a dále vyvíjet.
Dr. Vl. Pokorný - havarijní plán musí zahrnovat
nejen řešení následků biologických a chemických
havárií, ale i též ošetřování úrazů.
Doc. L. Pleva – Krajský traumatologický plán
existuje na Severní Moravě již 20 let.
Dr. P. Zelníček – v zákoně o krizovém řízení je
zahrnuta i přednemocniční péče. Při deklaraci TC
v únoru 2001 bylo uloženo traumacentrům zajistit
definitivní ošetření na nejvyšší možné úrovni závažně poraněným z celého spádového území. TC
odpovídá za metodické řízení a kontrolu péče o poraněné v určeném spádovém území. Přitom financování traumacenter dosud nebylo dořešeno. Finanční
prostředky zatím plynou do jiných složek.
Prof. P. Wendsche navrhuje stanovit přesnou definici traumacenter – rozdělení na I. a II. stupeň.
Prof. P. Gál – informace o připravovaném zavedení
registru úrazů. Proběhlo školení zástupců jednotlivých traumacenter. Data jsou zadávána zpětně za rok
2003 a 2004. Termín ukončení je konec února 2005.
Prof. P. Gál pověřen jednáním s kompetentními
složkami, které budou na registru spolupracovat. Na
příštím zasedání předloží návrh spolupráce.
Doc. L. Pleva poděkoval prof. P. Gálovi za jeho aktivitu.
Doc. L. Pleva – kontaktoval VZP (Dr. J. Kárníková).
Zaslal rozbor léčení polytraumat dětí i dospělých ve
FN Ostrava. Vyčíslené náklady však naprosto nesouhlasí s předloženým rozborem VZP. Po získání validních údajů za předešlé dva roky bude dohodnuta
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další schůzka se zástupci VZP a bude pokračovat
jednání o financování TC.
Dr. P. Zelíček – kontaktovat neustále MZ, nový náměstek ministryně Dr. Štambera je předběžně o
situaci v TC informován a jednání je nakloněn. Navrhuje setkání i s pí. ministryní. Prosazovat vyhlášení traumatologie za prioritní obor a získat finanční
prostředky z MZ.
Dr. P. Nestrojil – jednání o inovaci „bodníku“ nadále pokračuje. Úrazová chirurgie je dokončena, bude
následovat dohodovací řízení a pak teprve může být
materiál předložen MZ.
Doc. L. Pleva – nutno dopracovat sazebník nenasdílených kódů – pověřeni Dr. P. Nestrojil, doc. P. Višňa, Dr. P. Počepcov. Kontaktovat další obory.
Doc. L. Pleva – předložil návrh na vytvoření sekcí.
Členové výboru se shodli na termínu „pracovní skupiny“.
Doc. L. Pleva – připravované akce:
 19.–21. 5. 2005 – IX. Národní kongres ČSOT –
přihlášky k aktivní účasti do 20. 2. 2005
 Trilaterální sympozium dětské chirurgie 2005 –
Košice, organizátor prof. Kitka, Předpokládaný
termín - říjen
 26. – 27. 5. 2005 V. Pardubické dny
 Příprava VII. Evropského traumatologického
kongresu v Lublani.
 Prof. P. Wendsche – konference Novákovy
traumatologické dny 2005 Brno 29.–30. 9. 2005.
Veškeré informace jsou dostupné na webových
stránkách kongresu www.ntd2005.cz.
Dále prof. P. Wendsche informoval, že na doporučení děkana rozhodl akademický senát o zřízení
Kliniky úrazové chirurgie ve FN Brno – Bohunice.
Prof. P. Wendsche bude prosazovat systematickou
výuku v oboru traumatologie na Klinice traumatologie ÚN Brno. Navrhuje vytvořit pracovní skupinu,
zabývající se výukou. Navrženi prof. P. Wendsche,
doc. P. Maňák, Dr. T. Dědek.
Dr. P. Nestrojil – do konce února rozešle všem
zástupcům TC formulář pro výroční zprávu za rok
2004. Dále seznámil s připravovanou akcí „Funkční
léčení poranění pohybového aparátu“ ve dnech 12.–
13. 5. 2005 v Řásné. Garantem akce je ČSÚCH.
Dr. J. Vanáč - navrhuje kooptovat do výboru svého
nástupce Dr. Martina Cardu.
Zapsala: L. Vlachová
Příští zasedání výboru ČSÚCH se koná dne
11. března 2005 v 10.00 hod. v Nemocnici Liberec
1

