Zápis
ze zasedání výboru České společnosti pro úrazovou chirurgii, které se konalo
dne 8. 3. 2007 v Úrazové nemocnici v Brně
Přítomni: doc. MUDr. Leopold Pleva, CSc., prof. MUDr. Miloš Janeček, CSc., prof. MUDr.
Peter Wendsche, CSc., prof. MUDr. Petr Gál, Ph.D., MUDr. Petr Nestrojil, CSc., MUDr.
Vladimír Pokorný, CSc. , doc. MUDr. Pavel Maňák, CSc., doc. MUDr. Jiří Klečka, CSc., doc.
MUDr. František Vyhnánek, CSc., MUDr. Jiří Tesař, CSc., MUDr. Jan Houser, MUDr. Josef
Ščudla, MUDr. Martin Carda, doc. MUDr. Karel Havlíček, CSc.
Omluveni: prof. MUDr. Petr Havránek, CSc., MUDr. Richard Lukáš, MUDr. Tomáš Dědek,
Ph.D., MUDr. Pavel Kopačka, MUDr. František Rybář, doc. MUDr. Petr Višňa, Ph.D.,
MUDr. Jan Procházka
Jednání řídil: doc. dr. L. Pleva, CSc.
PROGRAM SCHŮZE VÝBORU
1. Kontrola úkolů lednového zápisu ze zasedání – doc. Pleva, CSc.
2. Návrh smlouvy s ČSOT
3. Zpráva z kurzu Úrazová chirurgie pro PL – doc. Pleva, CSc.
4. Zpráva ze Sjezdu delegátů ČLS JEP – doc. Višňa, Ph.D.
5. Připomínky k vyhlášce 400/2001 o odškodnění bolestného – prim. Pokorný, CSc.
6. Stanovy ČSÚCH – doc. Maňák, CSc.
7. Krizový management – doc. Vyhnánek, CSc.
8. Nasdílení mezioborových kódů – dr. Nestrojil, CSc.
9. Standardy léčení zlomenin – dr. Nestrojil, CSc.
10. Varia
Průběh
ad1) Doc. Pleva, CSc.– kontrola zápisu a úkolů z lednového zasedání
Doc. Vyhnánek, CSc. – uspořádal v Praze pracovní setkání vedoucích zaměstnanců pro
traumatologickou péči fakultních nemocnic v Praze a vedoucích zaměstnanců ZZS Prahy a
Středočeského kraje. Z MZ se zúčastnily Dr. Hlaváčková a Dr. Pánová, za ČSÚCH Dr. Pokorný, CSc. Dále všichni zástupci pražských traumacenter a ředitelé nemocnic, záchranných
služeb a dalších složek. Doc. Vyhnánek předložil konkrétní údaje o financování TC. Projevila
se nerovnoměrnost příjmů pacientů v jednotlivých TC v Praze. Dr. Hlaváčková s koncepcí
úrazové chirurgie souhlasí a projevila kladný přístup a přislíbila pomoc ve financování.
V dubnu zasedne bezpečnostní rada státu, kde předloží požadavky na podporu TC. Příslibila
20 mil. Kč pro každé TC v průběhu 3 let. Bude určeno účelově. Část na dovybavení a další na
zajištění pomůcek a prostředků pro případ havárií /např. chemické nehody apod./. Bylo konstatováno, že TC jsou oproti policii, hasičům silně poddimenzované. Dále byla diskutována
otázka koordinace TC v Praze. Spolupráce pražských záchranných služeb byla hodnocena
kladně, Středočeský kraj však nemá koordinaci. Doc. Pleva citoval z dopisu hejtmana Středočeského kraje o aktivní spolupráci kraje s pražskými traumacentry.
Doc. Vyhnánek CSc. navrhuje vyvolat schůzku zástupců ČSÚCH s MUDr. Pánovou a předjednat jednání s ministrem Julínkem. Jednání se účastní doc. Pleva, doc. Vyhnánek, prof. Gál,
doc. Havlíček, dr. Tesař. Navržený termín je 27. března 2007.

Dr. Pokorný projevil uznání a poděkoval doc. Vyhnánkovi za jeho práci na rozvoji traumatologické péče v ČR. Všichni členové výboru se shodli na kooptování doc. Vyhnánka do
výboru ČSÚCH.
Prof. Janeček informoval o schůzce na MZ dne 7. 3. 2007. MZ pro letošní rok neuvolní žádné
finanční prostředky.
ad2) Doc. Pleva rozeslal všem členům výboru dopis nového předsedy ČSOT doc. Krbce.
ČSOT není vstřícná ke spolupráci s ČSÚCH. Doc. Pleva přečetl znění odpovědi doc. Krbcovi.
V diskuzi byly probrány názory, jak dále pokračovat ve spolupráci s ČSOT vzhledem
ke skutečnosti, že již byly vyčerpány téměř veškeré komunikativní dohody. Ze závěru diskuze
vyplynulo, že poslední možností před navržením arbitrážního jednání před ČLK je na základě
odpovědi doc. Krbce opětovně domluvit osobní setkání zástupců obou výborů.
Dr. Houser obdržel dodatek smlouvy. Nenasdílené kódy nebyly nasmlouvány přesto, že jsou
běžně prováděny. Seznam nenasdílených výkonů zašle předsedovi společnosti.
Dr. Nestrojil – informace o jednání s pojišťovnou. Nový „bodník“, který měl být již
v platnosti, zřejmě v dohledné době nebude vydán. Pojišťovna v současné době problémy
neřeší.
ad3) Doc. Pleva, CSc. informoval konání kurzu ČLK – Úrazová chirurgie pro praktické
lékaře, který se konal v Praze dne 10. 2. 2007. Účastníky kurzu byli převážně ambulantní
chirurgičtí lékaři a vzhledem k jejich vysokému zájmu požádala ČLK o další seminář, který se
připravuje na listopad t. r. Doc. Pleva požádal členy výboru o aktivní spolupráci. Návrhy
témat na hodinové přednášky je možno zaslat na leopold.pleva@fnspo.cz. Z přítomných již
přihlášena témata: rameno (dr. Nestrojil), ruka (doc. Maňák).
Doc. Pleva, CSc. předložil žádost dr. Pánové z MZČR o popis registrů, které využívá
ČSÚCH. Prof. Gál je s dr. Pánovou v kontaktu a žádost vyřídí.
ad6) Doc. Maňák, CSc. prostudoval Stanovy ČSÚCH a informoval výbor. Aktualizaci
provede dr. Nestrojil.
ad10) Varia
Doc. Pleva, CSc. – předložil žádost o Stanovisko ČSÚCH ČLS JEP k pořízení systému pro
peroperační navigaci na TC FN Ostrava. Výbor se k žádosti vyjádřil kladně a zakoupení
navigace pro TC FN Ostrava doporučil.
Doc. Pleva obdržel z ČLS JEP kopii žádosti mgr. E. Proškové, ředitelky odboru vzdělávání a
vědy MZČR ohledně potvrzení účasti a udělení kreditů pro nelékařské pracovníky na formách
celoživotního vzdělávání úrazové chirurgie. Výbor doporučil, aby aktivním i pasivním účastníkům vzdělávacích akcí ČSÚCH byly kredity započteny v plné výši.
Doc. Pleva, CSc. na základě písemné informace ing. H. Vičarové, ředitelky sekretariátu ČLS
JEP informoval o termínu předložení návrhu na cenu předsednictva ČLS JEP, které se udílejí
za práce publikované v uplynulém kalendářním roce ve dvou kategoriích:
1. Původní vědecké práce
2. Práce významným způsobem ovlivňující zdravotní péči nebo přenášející vědecké
poznatky do lékařské péče
Vzhledem k tomu, že návrh na udělení ceny za výbor ČSÚCH musí být předsednictvu ČLS
JEP zaslán do konce května (s připojením navržené publikace) je nutné návrhy projednat na
nejbližším výboru, tj. 19. dubna 2007. Návrhy k projednání je možné zaslat na
leopold.pleva@fnspo.cz nebo na adresu doc. L. Pleva, CSc., TC FN Ostrava, 17. listopadu
1790, 708 52 Ostrava.

Aktuální akce
3. 5. 2007
II. Traumatologický den vyhnanek@fnkv.cz
7. – 8. 6. 2007
14. Pražské chirurgické dny Praha www.congressprague.cz/pchd2007
10. – 11. 5. 2007 Motolské dny úrazové chirurgie, www.aesculap-akademie.cz
14. – 15. 6. 2007 5. Traumatologické dny Pardubice www.nem.pce.cz/trauma2007
28. – 29. 6. 2007 1. Trilaterální sympozium Rožnov p. Radh. www.otd.cz
20. – 21. 9. 2007 XIII. NTD Brno – www.ntd-brno.cz
Vzhledem k tomu, že se jedná o prestižní sympozia a sjezdy, výbor doporučil hojnou účast.
Dr. Nestrojil, CSc. – zhodnocení kongresu Medicíny katastrof v Brně – kongres byl dobře
připraven a měl velmi dobrou účast.
Prof. Wendsche informoval o přípravě konání Basic kurzu, který pořádá AO Alumni. Výbor
organizací pověřil ÚN Brno.
Doc. Pleva, CSc. – datum konání IX. Ostravských traumatologických dnů s mezinárodní
účastí byl výborem schválen na 8. – 10. října 2008 a společně s Novákovými dny bude pořádán jako Výroční národní kongres ČSÚCH.
Prof. Wendsche, CSc. - opět připomenul, že trvá smlouva se zdrav. zařízením v Grazu o
výuce mladých traumatologů. Délka stáže je 3 měsíce. Vyzval přítomné, aby ze svých
pracovišť navrhli vhodné uchazeče.
Nadace „Mladí lékaři v oboru úrazová chirurgie“. Na účtu zbývá 11 tis. korun. Je určeno pro
lékaře do 35 let, kteří obdrží částku ve výši 5 000,- Kč. Budou vybráni 2 uchazeči. Nadace
bude poté zrušena.
Doc. Vyhnánek, CSc. informoval o připravovaném kongresu České společnosti intenzivní
medicíny – zašle informace členům výboru. Výbor doporučuje účast na kongresu a členství ve
společnosti. Přihláška do společnosti je přílohou č. 1.
Noví členové ČSÚCH
MUDr. Alexandr Rypl, České Budějovice
MUDr. Jan Spudich, Most
Úkoly
1. Zjistit podmínky Advans trauma kurzu pro uskutečnění v ČR
T.: podle možností
- prim. T. Dědek, Ph.D.
2. Návrh a zpracování loga ČSÚCH
T.:
- prim. Kopačka, prim. Tesař, CSc.
3. Sjednat schůzku se zástupci VZP
T.: podle možností
- prim. Lukáš
4. Zaslat výroční zprávu za rok 2006
T.: 31. 3. 2007
- všichni (mimo Ostravy, Zlína, Liberce,
Olomouce)
5. Příspěvky do Úrazové chirurgie
T.: průběžně
- všichni
6. Zaslat návrhy témat přednášek na kurz ČLK pro PL
T.: 31. 3. 2007
- zájemci o účast
7. Zaslat návrhy na udělení ceny předsednictva ČLSJEP na leopold.pleva@fnspo.cz
T.: 10. 4. 2007
8.Zaslat informace o kongresu České společnosti intenzivní medicíny
T.: podle možností
- doc. MUDr. F. Vyhnánek, CSc.

Další zasedání výboru se koná dne 19. 4. 2007 ve 13. hodin v Hotelu Atom v Ostravě u
příležitosti Slavnostního semináře u příležitosti 15. výročí vzniku TC FN Ostrava

Program
1. Kontrola úkolů a březnového zápisu ze zasedání – doc. Pleva, CSc.
2. Spolupráce s ČSOT – doc. Pleva, CSc.
3. Připomínky k vyhlášce 400/2001 o odškodnění bolestného – prim. Pokorný, CSc.
4. Stanovy ČSÚCH – prim. Nestrojil
5. Standardy léčení zlomenin – prim. Nestrojil
6. Výběr publikace k navržení na cenu předsednictva ČLSJEP
7. Varia

Zapsala:
L. Vlachová

Schválil:
doc. MUDr. L. Pleva, CSc., předseda ČSÚCH

Přílohy
Přihláška za řádného člena České společnosti intenzivní medicíny

