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ZÁPIS
ze zasedání výboru České společnosti pro úrazovou chirurgii, které se konalo
dne 13. ledna 2006 v Jihlavě
Přítomni: doc. dr. L. Pleva, prof. dr. P. Gál, Ph.D., prim. dr. P. Nestrojil, CSc., dr. Šrám, prof. dr. M.
Janeček, CSc., prim. dr. Vl. Pokorný, CSc., prim. dr. J. Tesař, CSc., dr. Zvara, prim. dr. T. Dědek, Ph.D.,
prim. dr. J. Houser, prim. dr. J. Procházka, prim. dr. M. Carda, doc. dr. J. Klečka, CSc.
Omluveni: doc. MUDr. P. Maňák, CSc., prim. dr. R. Lukáš, dr. Rybář, prim. dr. P. Kopačka, prof. dr. P.
Wendsche, CSc., prof. dr. P. Havránek, CSc., doc. dr. P. Višňa, Ph.D., dr. P. Faltus, dr. J. Ščudla
Hosté: Fa Synthes, s.r.o. - I. Květ, T. Novotný
Jednání řídil: doc. MUDr. L. Pleva, CSc.
Program
1. Podmínky reauditu TC
- doc. Pleva, prim. Dědek
2. Podmínky k akreditaci pracovišť úrazové chirurgie
- doc. Pleva
3. Registr úrazů
- prof. Gál
4. Nový sazebník výkonů
- doc. Višňa, prim. Nestrojil
5. Standardy
6. Závěrečná zpráva činnosti traumacenter ČR
7. Varia
- žádost o změnu odborného garanta v systému celoživotního vzdělávání
- změna indikací pro lázeňskou léčbu, zařadit a rozšířit úrazovou chirurgii do seznamu
odborností, které mají indikační možnost k vyplňování lázeňské léčby
PRŮBĚH
Výborovou schůzi zahájil doc. Pleva, CSc. Přivítal
všechny přítomné a hosty. Poděkoval za organizaci
výboru v Jihlavě. Informoval o náhlém úmrtí prim.
Krtičky. Členové výboru vzpomínkou uctili památku MUDr. Petra Zelníčka, CSc.
ad 1)
MUDr. T. Dědek, Ph.D. – názorně přednesl návrhy
k Reauditu (materiály jsou přílohou č. 1 k zápisu).
V rozsáhlé diskuzi bylo vysloveno uznání dr. Dědkovi za důkladné zpracování problematiky. Předložené materiály a Audit TC ze dne 18. 5. 2005 budou
sloužit ke zpracování podmínek k reauditu. K bodu
Hodnocení kvality péče bylo doporučeno použít závěrečné zprávy traumacenter za rok 2003, 2004 a
2005. Vzor závěrečné zprávy pro rok 2005 je přílohou č. 2 k zápisu.
K dané problematice byla vytvořena pracovní skupina ve složení: doc. Pleva, prof. Gál, prim. Tesař,
prim. Procházka, prim. Nestrojil, prim. Dědek, prim.
Pokorný, která se sejde 19. ledna 2006 ve Zlíně
v 10,00 hodin. Všem členům výboru bude rozeslán
Audit TC ze dne 18. května 2005 k připomínkování.
Odpovědi je nutné zaslat do 18. ledna 2006 na
e-mail – leopold.pleva@fnspo.cz.
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Doc. MUDr. L. Pleva, CSc. – informoval výbor o
žádosti dr. Březovského vyjádřit se k standardu,
který zpracovala Sekce urgentních příjmů OS UM
ČLJ JEP (dr. Hubáček) Poslání, činnost a struktura
oddělení urgentního příjmu (Emergency department). Výbor ČSÚCH se standardem nesouhlasí.
Vedoucím lékařem traumatýmu musí být úrazový
chirurg. Sekce urgentních příjmů OS UM ČLS JEP
nemá dostatek zkušeností ke zpracování standardů.
Navržena pracovní skupina ve složení doc. Pleva,
CSc., prof. Gál, Ph.D., prim. Dědek, Ph.D. a ing.
Neklapilová, která se zúčastní za ČSÚCH schůzky se
zástupci MZ ČR, Urgentní medicíny a Medicíny
katastrof.
ad3)
prof. MUDr. P. Gál, Ph.D. – poděkoval firmě
Synthes, s.r.o. za spolupráci a finanční podporu Registru úrazů (RÚ). MZ ČR a VZP připravuje metodický pokyn k povinnému zadávání, poněvadž Registr úrazů je součástí ukazatelů kvality péče (skórovací systémy). Nyní zadává data 17 pracovišť. Data
z RÚ jsou majetkem ČSÚCH. Přednostové traumacenter a zadavatelé dat budou mít úplný přístup do
databáze.
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ad4)
MUDr. P. Nestrojil, CSc. – podal informace o proběhlých jednáních na VZP a připravovaném Dohodovacím řízení. Na níže uvedené adrese je zveřejněn
nový sazebník.
http://www.mvcr.cz/sbirka/2005/sb171-05.pdf.
Změny jsou pouze v textové části. Dále přečetl
odpověď ortopedické společnosti na žádost ČSÚCH
ohledně nasdílení výkonů. Prof. MUDr. M. Janeček,
CSc. byl pověřen dalším vyjednáváním s ortopedickou společností. V diskuzi bylo prim. dr. Procházkou
navrženo, aby na jednání s odbornými společnostmi
byli delegováni minimálně dva členové výboru
ČSÚCH.
ad6)
Doc. MUDr. L. Pleva, CSc. – je připravován nový
indikační seznam pro lázeňskou léčbu. Výborem
byla schválena žádost na VR ČLK o doplnění
odbornosti 503 k indikaci lázeňské léčby. Dále bylo
výborem ČSÚCH schváleno, aby každý nový žadatel

o členství ve společnosti měl doporučení minimálně
dvou řádných členů ČSÚCH. On-line přihláška na
webu ČSUCH bude přizpůsobena.
Doc. MUDr. L. Pleva, CSc. informoval o dopise pro
MUDr. J. Krákoru (Výbor pro sociální politiku a
zdravotnictví PS ČR). K účasti na připravované
schůzce byli delegováni – doc. dr. L. Pleva, CSc.,
prim. dr. J. Tesař, CSc. a prim. dr. J. Procházka.
Výborem ČSÚCH byl hlasováním (12 : 1) schválen
dopis pro ministra zdravotnictví s vyjádřením podpory v jeho práci.
Následně se diskutovalo o možnostech případných
plateb za léčení pracovních úrazů v připravovaném
zákoně o úrazovém pojištění. Ing. Ivo Květ přednesl
informace o úrazovém pojištění v zahraničí a předložil písemný materiál, který je přílohou č. 3 k zápisu. Vysloveno poděkování ing. V. Neklapilové za
prostudování zákonů o Integrovaném záchranném
systému č. 239/2000 a 240/2000 a zpracování připomínek.

Úkoly
1. Rozeslat členům výboru Audit TC – aktualizace 18. 5. 2005
T: ihned
Z: doc. MUDr. L. Pleva, CSc.
2. Zpracovat náměty a připomínky k reauditu na základě zaslaných podkladů
T: 18. 1. 2006
Z: všichni členové výboru
3. Zpracovat podmínky k reauditu
T: 19. 1. 2006
Z: pracovní skupina
4. Domluvit schůzku se zástupci MZ ČR, Urgentní medicíny, Medicíny katastrof, ČSÚCH
k připomínkování standardu Urgentního příjmu (dr. Hubáček)
T: 28. 2. 2006
Z: doc. MUDr. L. Pleva, CSc.
5. Rozeslat členům výboru formulář pro závěrečnou zprávu pracoviště za rok 2005
T: příloha zápisu
Z: doc. MUDr. L. Pleva, CSc.
6. Projednat na výboru ČSOT nasdílení výkonů
T: výborová schůze ČSOT
Z: prof. MUDr. M. Janeček, CSc.
7. Projednat možnost doplnění odbornosti 503 do Indikačního lázeňského seznamu
T: 25. 1. 2006 (VR ČLK)
Z: doc. MUDr. L. Pleva, CSc.
8. Aktualizace přihlášky za řádného člena společnosti ČSÚCH na www.csuch.cz a ČLS JEP
T: 31. 1. 2006
Z: doc. MUDr. L. Pleva, CSc.
Zapsala:
P. Segarová
Schválil:
doc. MUDr. L. Pleva, CSc., předseda ČSÚCH
Příští schůze výboru ČSÚCH se koná v předvečer sympozia Medicína katastrof
dne 8. února 2006 ve 14,00 hodin v Úrazové nemocnici v Brně
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