
Z á p i s 
 
ze zasedání výboru České společnosti pro úrazovou chirurgii, které se konalo dne 19. 4. 2007 
v Ostravě u příležitosti životního jubilea doc. MUDr. Leopolda Plevy, CSc. 
 
Přítomni: doc. MUDr. L. Pleva, CSc., prof. MUDr. M. Janeček, CSc., prof. MUDr. P. 
Wendsche, CSc., MUDr. P. Nestrojil, CSc., MUDr. P. Gál. Ph.D., prof. MUDr. P. Havránek. 
CSc., doc., MUDr. P. Maňák, CSc., doc. MUDr. F. Vyhnánek, CSc., MUDr. V. Pokorný., 
CSc., MUDr. M. Carda, MUDr. J. Ščudla, MUDr. J. Procházka, MUDr. F. Rybář, MUDr. J. 
Houser, MUDr. J. Tesař, CSc., MUDr. T. Dědek, Ph.D., doc. MUDr. Jiří Klečka, CSc., doc. 
MUDr. K. Havlíček, CSc. 
 
Zasedání zahájil a řídil doc. MUDr. Leopold Pleva. CSc. 

Kurs AO – Alumni proběhne v letošním roce v Brně, v příštím roce základní kurs AO – nutno 
dohodnout pořadatele.  

Dr. Pokorný - vyhláška 440/2001 je nevyhovující. Nelze ji však zrušit, ale přehodnotit. Doc. 
Pleva navrhuje skupinu 2 – 3 pracovníků, kteří shromáždí konkrétní nevyhovující kódy. Dr. 
Pokorný do konce května zpracuje připomínky, které budou zaslány na MZ s návrhem ke 
změně.  

Dr. Pánová /MZ/ požaduje předložit standardy ČSÚCH, koncepci a další dokumentaci. Bude 
požadovat, aby VZP přehodnotila financování ošetřování polytraumat. Všichni členové 
ČSÚCH obratem zašlou výši nákladových bodů výkonů za TC.  

Doc. Pleva obdržel dopis od MUDr. Hlaváčkové – přislíbena finanční dotace na 3 roky. Je 
určena především na urgentní příjem při krizových situacích.  

Diskuse:  

Dr. Pokorný – je pozitivní, že konečně jsou uvolněny finanční prostředky. Je však nutné 
oddělit a upřesnit pojmy  urgentní medicína a urgentní příjem.  

Dr. Dědek – dle vlastní zkušenosti urgentní medicína v nemocnicích nefunguje.  

Doc. Pleva navrhuje setkání s Dr. Hlaváčkovou se zástupci odborných společností – UM, 
ARIM, ČCHS, ČSÚCH. 

Dr. Procházka – dle ředitele VZP MUDr. Horáka nejsou informace o tom, že by mělo dojít ke 
změně ve financování TC. Navrhuje, aby výbor ČSÚCH kontaktoval ředitele MUDr. Horáka 
a předložil konkrétní údaje – nákladová hodnota bodů u výkonů v TC, průměrná hodnota 
bodů u všech výkonů prováděných v TC. 

Prof. Janeček – ministr zdravotnictví MUDr. Tomáš Julínek představil dne 2. 4. 2007 svoji 
koncepci reformy zdravotnictví v Brně. Z koncepce vyplývá, že Úrazová nemocnice v Brně 
bude zrušena – jednotlivé části budou přesunuty do jiných zdravotnických zařízení. Část do 
FN Brno – Bohunice a část do Nemocnice U Milosrdných bratří. Neuvážené zrušení ÚN 
povede k výraznému zhoršené zdravotní péče v Brně a k narušení záchranného zdravotního 
systému v Jihomoravském kraji i kraji Vysočina. Prodlouží se čekací doby na operaci, 
závažné stavy nebudou včas ošetřeny. Plánované přenesení „jeřábovou metodou“ není, při 
zachování alespoň minimálních standardů koncepce traumatologie, do stávajících kapacit 
fakultních nemocnic možné. 

Doc. Pleva – 1. Trilaterální symposium ve spolupráci s odbornými společnostmi a Policií ČR 
v Rožnově pod Radhoštěm – 28. – 29. 6. 2007. Téma: Úrazová chirurgie a následná 



součinnost se soudním lékařstvím a orgány činnými v trestním řízení. Přihlášky do 31. 3. 
2007. 

Dr. Carda – 5. Traumatologické dny Pardubice 2007, 14. – 15. 6. 2007.  

Téma:  

Poranění pánve a acetabula  

Komplikace zlomenin dlouhých kostí 

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