
Z á p i s 
 

ze zasedání výboru České společnosti pro úrazovou chirurgii, které se konalo dne 13. 6. 2007 
v Pardubicích 

 

Přítomni: doc. MUDr. L. Pleva, CSc., prof. MUDr. P. Wendsche, CSc. , MUDr. J.Houser, 
doc. MUDr. J. Klečka, CSc., MUDr. F. Rybář, MUDr. P. Kopačka, MUDr. M. Carda, MUDr. 
R. Lukáš, MUDr. T. Dědek, Ph.D., doc. MUDr. K. Havlíček, CSc., MUDr. P. Faltus, MUDr. 
I. Čižmář, Ph.D.    

Omluveni: prof. MUDr. P. Gál, Ph.D., MUDr. P. Nestrojil, CSc., doc. MUDr. F. Vyhnánek, 
CSc., doc. MUDr. P. Maňák, CSc., MUDr. J. Tesař, CSc.,  prof. MUDr. P. Havránek, CSc., 
MUDr. J. Ščudla,  MUDr. J. Procházka, doc. MUDr. P. Višňa, Ph.D., prim. Pokorný 

Jednání zahájil a řídil doc. Pleva. Poděkoval organizátorům za pozvání.  

Informace prof. Gál  připravil novou koncepci dětské traumatologie. Byla odsouhlasena 
pediatrickou společností. Byly přislíbeny finanční prostředky z EU fondů. Celkem je v ČR 
deklarováno 8 dětských traumacenter. V nové koncepci se navrhuje zřízení 2 traumacenter 
„Level 1“ /Praha - Motol, FDN JGM Brno/, další dětská traumacentra by byla zařazena jako 
„Level 2“. Na dané téma proběhla dlouhá diskuse. Výbor  odložil projednávání na příští 
zasedání v Rožnově. Prof. Gál a prof. Havránek budou vyzváni k účasti a oba předloží svoji 
koncepci o ošetřování dětských úrazů.  Pak může výbor ČSÚCH zaujmout stanovisko. 
Akreditace: 

VR ČLK a ČLS JEP přepracovávají zákon č. 95 o vzdělávání ve zdravotnictví. Stávajících 83 
základních oborů bude redukováno. Jsou navrhovány 2 varianty. Varianta A zahrnuje 20 
základních oborů, varianta B 16.  

Proběhla diskuse. Pro úrazovou chirurgii bude vhodnější varianta A – 24 měsíců všeobecné 
chirurgie + 4 rokyvzdělávání z úrazové chirurgie 

Prof. Šimko – host ČSÚCH - informoval o formě vzdělávání na Slovensku. Úrazová chirurgie 
je samostatným oborem. Atestace je podmíněna počtem předepsaných výkonů.  

Isprofiny – dotace z Krizového odboru MZ pro TC na r. 2008 – 2010. Všichni přednostové 
TC musí zpracovat své požadavky a zaslat ředitelce odboru MUDr. Hlaváčkové na MZ 
prostřednictvím ředitelství svých zdravotnických zařízení.  

Proběhla diskuse:  

Přednostové TC, kteří se obrátili s dotazem na MZ bylo sděleno, že předkládání Isprofinů je 
v současné době bezpředmětné, dokud nebude schválen rozpočet MZ na příští rok.  

Doc. Pleva přesto požaduje zaslat Isprofiny přímo MUDr. Hlaváčkové, protože jsou to 
finanční prostředky určené z  Krizového odboru s 30% účastí zdravotnického zařízení. Bude 
ředitelku Dr. Hlaváčkovu kontaktovat, aby vyjasnil situaci. 

Doc. Pleva – informace o schůzce s nám. ministra MUDr. Šnajdrem.  

Projednávali: 
1. financování z Krizového odboru 
2. financování z úrazového pojištění 
3. financování z EU 



V příštím roce by měly být čerpány prostředky z EU. Údajně má být preferována 
traumatologie. Ředitelé nemocnic budou vyzváni, aby vypracovali požadavky na přístrojové 
vybavení.  

Spolupráce s ČSOT – Pracovní schůzka je sjednána na 2. 7. 2007 ve 14.00 hod. ve FN Brno – 
Bohunice. Zúčastní se: doc. Pleva, prof. Janeček, doc. Višňa, Ph.D., dr. Nestrojil, dr. Pro-
cházka, dr. Dědek.  

Doc. Pleva – všichni členové výboru prostudují jednotlivé ortopedické kódy a vyjádření 
zašlou doc. Plevovi.  

Diskuse:  

Dr. Houser - při uzavírání nových smluv s pojišťovnou budou nenasdílené kódy 
s jednotlivými společnostmi z odbornosti 503 vyřazeny. Již nyní se ruší kódy, které jsou 
pro traumatologii  nezbytné. Doc. Pleva předložil výboru odvolací dopis, kde jménem 
ČSÚCH požaduje pro Masarykovu nemocnici znovu nasmlouvání zrušených kódů.  

Dr. Lukáš – požádal o záštitu ČSÚCH kongresu „Liberecké traumatologické dny“ 19. – 20. 6. 
2008.  
Téma:  
Polytrauma 
Dutinová poranění  
Hřebování a dlahování 
Varia. 
ČSÚCH převzala záštitu. 
Při příležitosti Novákových traumatologických dnů Brno 2007 navrženo udělit čestné členství 
ČSÚCH – prof. Patko, prof. Šimko. MUDr. Vladimír Pokorný, CSc. za celoživotní zásluhy o 
úrazovou chirurgii bude jmenován četným prezidentem.  

Život ohrožující krvácení – doporučený postup – konsensuální stanovisko – projednáno, 
schváleno v plném znění. 

Ing. Šmehlíková – ředitelka FN Hradec Králové zaslala doc. Plevovi dopis s návrhem 
spolupráce při jednáních o navýšení nákladových bodů u polytraumat.  

Doc. Pleva – stále není návrh na logo společnosti. 

Proběhla diskuse k racionalizaci brněnského zdravotnictví. 2. 4. 2007 představil ministr 
zdravotnictví MUDr. Tomáš Julínek svoji koncepci reformy zdravotnictví v Brně. Z koncepce 
vyplývá, že Úrazová nemocnice v Brně bude zrušena – jednotlivé části budou přesunuty do 
jiných zdravotnických zařízení. TC má být přesunuto do FN Brno – Bohunice.O způsobu 
rozhoduje komise jmenovaná ministrem.  

Do programu příštího zasedání zařadit „Standardy“ a „Statistiku TC“.  

Příští zasedání výboru se koná u příležitosti Trilaterálního sympozia dne 27. 6. 2007 ve 13.00 
hod. v Hotelu Relax, Rožnov pod Radhoštěm. 

 

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