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ZÁPIS
ze zasedání výboru České společnosti pro úrazovou chirurgii, které se konalo v Brně dne 9. 11. 2006
u příležitosti konference CMCIE Brno
Přítomni: doc. MUDr. Leopold Pleva, CSc., prof.
MUDr. Miloš Janeček, CSc., prof. MUDr. Petr Gál,
Ph.D., MUDr. Vladimír Pokorný, CSc., doc., MUDr.
Jiří Klečka, CSc., MUDr. Josef Ščudla, MUDr. Pavel
Kopačka, MUDr. Jan Houser, MUDr. Petr Nestrojil,
CSc., MUDr. Jiří Tesař, CSc., MUDr. Richard Lukáš, MUDr. Martin Carda, MUDr. František Rybář,
MUDr. Jan Procházka
Omluveni: prof. MUDr. Peter Wendsche, CSc., doc.
MUDr. Pavel Maňák, CSc., prof. MUDr. Petr Havránek, CSc., MUDr. Tomáš Dědek, Ph.D., doc. MUDr.
Petr Višňa, Ph.D.
Schůzi zahájil a řídil doc. MUDr. L. Pleva, CSc.
Úvodem předložil konkrétní požadavky jednotlivých
traumacenter na jejich dovybavení, které byly zaslány MUDr. Hlaváčkové – Odbor krizové připravenosti MZ ČR. Dětská traumacentra požadavky zaslala komplexně a celková částka činí cca 10 mil. Kč.
Diskuze:
MUDr. Pokorný – zástupci TC předložili prioritní
požadavky, které musí být brány jako účelová dotace.
Doc. Pleva – dovybavení TC musí probíhat na
úrovni EU. Priority budou určovat vedoucí jednotlivých TC. Finanční i dotační podklady již byly
rámcově zaslány Dr. Jelínkovi.
Doc. Pleva zaslal dopis Bc. Marku Šnajdrovi – 1. náměstku ministra - Sekce řízení ekonomiky a práva –
se žádostí o dotace pro TC. Bc. Šnajdr odpověděl, že
rozpočet pro rok 2007 je již schválen a finanční
podpora pro TC není zahrnuta, přestože žádosti byly
zaslány včas a opakovaně. Přesto doc. Pleva zašle
další dopisy Bc. Šnajdrovi a MUDr. Hlaváčkové.
Dr. Kopačka – opět prosazovat traumatologický program.
Dr. Pokorný – zdůrazňovat návratnost vynaložených
investic do TC.
Doc. Pleva – zahájit kampaň o zvýraznění úrazové
chirurgie. Zavedení nového bodníku však zřejmě
zlepšení situace v TC nepřinese.
Všichni členové výboru obdrželi dopis s ČSOT (Česká společnost pro ortopedii a traumatologii) o nasdílených kódech. Dohodovací řízení je ukončené a
zástupci ČSÚCH a ČSOT se dohodli na podmínkách.
Dále doc. Pleva podrobně probíral nenasdílené kódy
pro konkrétní pracoviště a individuální situace.

Úrazová chirurgie

Závěr:
Všechna pracoviště předloží a zašlou doc. Plevovi
kódy, které požadují nasmlouvat s ČSOT.
Nový bodník od 1. 1. 2007 nevyjde. Doc. Pleva
předložil „Doplňky sdílených kódů odbornosti 606“.
ČSÚCH obdržela z ČLS JEP „Akreditaci ke školení
v systému celoživotního vzdělávání lékařů“.
Zakládá se nová společnost UM a intenzivní medicíny – doporučit mladým kolegům z ČSÚCH, aby se
přihlásili.
ČLS JEP – končí funkční období předsednictva
(2002–2006). 29. 1. 2006 se uskuteční Sjezd delegátů s volbami do předsednictva v Kongresovém sále
Masarykovy koleje ČVUT. Společnosti byly vyzvány k návrhu kandidátů do předsednictva a Revizní
komise ČLS JEP. Za ČSÚCH delegován doc.
MUDr. Petr Višňa, Ph.D.
Vyhláška o bolestném – doc. Pleva vyzval k zaslání
připomínek.
Dále požádal o získávání informací o kongresech a
seminářích pořádaných jinými společnostmi.
Prof. Janeček - Novákovy traumatologické dny Brno
20.–21. 9. 2007.
Sekce onkochirurgie při České onkologické společnosti zaslala zprávu o činnosti – bude zaslána členům
ČSÚCH.
Dr. Rybář – od 1. 1. 2007 řada nemocnic v Ústeckém
kraji přechází na akciové společnosti. Zda podpořit
některá pracoviště, která se traumatologií zabývají;
Prohlášení je nezbytně nutné, aby nemocnice, přecházející do soukromých rukou, zachovaly stávající
traumatologickou péči.
Prof. Gál – informace o registru úrazů. Česká pojišťovna poskytla sponzorský dar ve výši 250 000,- Kč.
O spolupráci na registru projevil zájem i ÚZIS. Je
nutné sjednat podmínky a legislativně vyřešit.
Příští zasedání výboru ČSÚCH se koná v Parkhotelu Plzeň dne 18. 1. 2007 ve 14.00 hod.

Zapsala:
L. Vlachová
Schválil:
doc. MUDr. Leopold Pleva, CSc.
předseda ČSÚCH ČLS JEP
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