
Zápis ze sch ůze výboru ČSÚCH, Maxičky 11. 10. 2007 
 
Přítomni: Wendsche, Tesař, Klečka, Houser, Kopačka, Dědek, Procházka, Rybář, Carda. 
 
Omluven: Pleva, Maňák, Čižmář, Gál, Nestrojil, Višňa, Zeman, Faltus, Havránek, Lukáš, Ščudla, 
Janeček, Vyhnánek 
   
Prof. Wendsche informoval o jednání Doc. Plevy s ředitelem VZP Horákem, který přislíbil, že VZP 
bude péči o polytraumatizované pacienty hradit zvlášť – výkonově. 
 
Prof. Wendsche dále informoval o situaci kolem ÚN v Brně. Spolu s Doc. Maškem a ředitelem 
Krausem vytvářejí plán, podle kterého by ve FN v Bohunicích mělo vzniknout jedno veliké trauma-
centrum se 110-120 standardními lůžky, traumatologickou JIP, oddělením septické a rekonstrukční 
chirurgie, novým urgentním příjmem a novou spinální jednotkou.  
 
Dalším bodem jednání bylo vzdělávání v úrazové chirurgii. Je třeba, aby výbor společnosti na tomto 
spolupracoval s IPVZ, základna by měla zůstat v Brně. Konkrétní závěry by měly být projednány na 
další schůzi výboru. 
 
Prim. Kopačka nařídil v rámci Jihočeského kraje důsledné dodržování indikací k primárním převozům 
do traumacentra. Výjimka byla udělena ortopedickému oddělení v Táboře pro ošetřování dislokova-
ných zlomenin velkých kloubů. 
 
Prim. Procházka požádal výbor o podporu při aktualizaci žádosti o stanovení statutu traumacentra pro 
jihlavskou nemocnici. Problém je v tom, že v Jihlavě dosud není neurochirurgické oddělení. Prof. 
Wendsche navrhl, aby jihlavská nemocnice znovu písemně požádala výbor ČSÚCH o status trauma-
centra. Žádost se projedná na další schůzi výboru. 
 
Prim. Dědek seznámil s výsledky ankety o traumaregistru ČR. Největším problémem zůstává získává-
ní dat z přednemocniční péče, proto navrhuje kontaktovat ZZS a ČSUMMK (Čs. spol. urg. medicíny a 
medicíny katastrof) s požadavkem na  sjednocení výjezdových karet pro ČR a jejich řádné vyplňování 
ZZS. Dalším problémem je veliké množství zadávaných údajů, možnost přístupu k zadaným údajům, 
dále i odměna pro zadavatele dat do TR. Prim. Dědek chce toto vše ještě konzultovat s prof. Gálem. 
 
Dále byla podána informace ohledně zadání Bezpečnostní rady státu, která uložila zřídit ve velkých 
nemocnicích zásoby krevních derivátů. MZČR mělo uhradit potřebnou techniku a nákup materiálu. 
Podle sdělení Dr. Hlaváčkové ale MZČR tyto prostředky nakonec neposkytne a navrhuje jejich získání 
z Evropských fondů. 
 
Na závěr proběhla diskuze o výročních zprávách traumacenter. Některá pracoviště musela výsledky 
odevzdávat opakovaně, souhrn všech zpráv za rok 2006 je k dispozici až nyní…Prim. Kopačka vyjádřil 
svou nespokojenost s opožděním předání informačních dat. Na návrh přítomných členů výboru 
souhlasil tím, že  jeho pracoviště převezme tuto agendu (sbírání dat z jednotlivých center). 
 
Termín příští schůze bude oznámen elektronickou poštou. 
 
Zapsal 11. 10. 2007 Carda 


