Zápis
ze zasedání výboru České společnosti pro úrazovou chirurgii ČLS JEP, které se konalo
dne 21. listopadu 2007 ve FNKV Praha
Přítomni: doc. MUDr. Leopold Pleva, CSc., doc. MUDr. František Vyhnánek, CSc., doc.
MUDr. Havlíček, CSc., MUDr. Pavel Kopačka, MUDr. Jan Houser, MUDr. Martin Carda,
MUDr. Jan Procházka, prof. MUDr. Petr Gál, Ph.D., MUDr. Richard Lukáš, Ph.D., MUDr.
Tomáš Dědek, Ph.D., doc. MUDr. Pavel Maňák, CSc., doc. MUDr. Jiří Klečka, CSc., MUDr.
František Rybář, doc. MUDr. Petr Višňa, Ph.D., MUDr. Josef Ščudla, prof. MUDr. Petr
Havránek, CSc., doc. MUDr. P. Svoboda, CSc., doc. MUDr. Igor Čižmář, Ph.D., MUDr. P.
Kubíček
Omluveni: prof. MUDr. Miloš Janeček, CSc., prof. MUDr. Peter Wendsche, CSc., MUDr.
Vladimír Pokorný, CSc., MUDr. Jiří Tesař, CSc., MUDr. Petr Nestrojil, CSc., MUDr. Faltus
Jednání řídil: doc. dr. L. Pleva, CSc.
PROGRAM SCHŮZE VÝBORU
1. Kontrola úkolů z předešlého zápisu
2. Výroční zpráva Traumacenter ČR 2006 – dr. Nestrojil, CSc.
3. Traumaregistr – nedostatky a výstupy – prof. Gál, Ph.D., prim. Dědek, Ph.D.
4. Jednání s VZP – doc. Pleva, CSc.
5. Varia
a. změna v názvu společnosti (přidáním slova Česká spol…)
PRŮBĚH
Doc. Vyhnánek přivítal všechny přítomné. Jednání zahájil doc. Pleva poděkováním za usilovnou práci a předáním Čestného uznání za zásluhy o rozvoj úrazové chirurgie
doc. MUDr. Pavlu Maňákovi, CSc,
prim. MUDr. Pavlu Kopačkovi
prim. MUDr. Janu Houserovi
Na zasedání výboru přijal pozvání doc. MUDr. Petr Svoboda, CSc., ředitel Úrazové nemocnice v Brně, který podal aktuální informace o zajištění úrazové péče v Jihomoravském kraji.
Výbor ČSUCH navrhl kooptaci doc. Svobody do výboru, návrh byl jednohlasně přijat oběma
stranami.
Doc. Pleva přečetl návrh na úpravu Metodického opatření MZČR, kterým se stanovuje síť
traumacenter v ČR. Připomínky členů výboru byly zpracovány, návrh byl schválen a je
přílohou zápisu č. 1. Na základě hlasování (pro –17, proti – 0, zdržel se – 1) bylo doplněno
pracoviště Jihlava pro kraj Vysočina.
1. Kontrola zápisu a úkolů z minulého jednání.
2. Výroční zpráva TC za rok 2006 – doc. Pleva přečetl Výroční zprávu Traumacenter ČR
za rok 2006 včetně komentáře. Pokud není možné získat ekonomické údaje, je vhodné
doplnit slovní vyjádření, a to buď pozitivní nebo negativní bilance. Na příštím jednání
bude předložena osnova VZ pro rok 2007 ke schválení.
3. Traumaregistr – informace o aktuálním stavu podali prim. Dědek a prof. Gál.
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Prim. Dědek připravuje publikaci k využití Traumaregistru. Pro zvýšení motivace
navrhl, aby zadavatelé byli honorování vedoucími pracovníky daných pracovišť.
Validitu dat zatím není možné kontrolovat. Pro zlepšení výtěžnosti dat proběhne
schůzka o přístupových právech. K zadávání dat byla vyzvána Společnost urgentní
medicíny. Dne 7. 12. 2007 proběhne schůzka s doc. Pokorným.
Prof. Gál – správa Traumaregistru byla finančně dotována. Grantem MZČR získány
finance pro podprogram Dětský registr úrazů. Informoval o průběhu mezinárodní
konference na téma Problematika dětské úrazovosti.
4. Doc. Pleva a doc. Vyhnánek informovali o průběhu jednání, které se uskutečnilo dne
20. 11. 2007 za jejich přítomnosti, s představiteli VZP a ředitelů nemocnic FN Ostrava
a FNKV Praha. Výbor se usnesl na prozatímním návrhu, který budou prezentovat
svým ekonomům a ředitelům: Přechod z paušální platby na platbu výkonovou, bod
v max. výši, zvlášť plná úhradu ZUM a ZULP. Pro stanovení definice úrazů a
výpočtu ekonomické nákladnosti je nutné samostatné lůžkové oddělení, popř. samostatné lůžkové oddělení v rámci chirurgie. Dr. Rybář vznesl připomínku, že tento způsob rozdělení úhrad nebude vyhovovat zřizovatelům nemocnic s nižšími tramatologickými pracovišti.
5. Varia
jednohlasně schválený oficiální název společnosti na Česká společnost pro úrazovou
chirurgii ČLS JEP,
na žádost předsedy ČLS JEP prof. Blahoše, DrSc. byli delegování a výborem schváleni
regionální odborní konzultanti pro obor úrazová chirurgie, seznam je přílohou č. 2
vzdělávací akce pod garancí ČSÚCH – příloha č. 3
zápis ze schůze AOAA CZ bude zveřejněn v ÚCH 4/07 a www.csuch.cz . Podrobnější
informace o průběhu schůze podal prim. Kopačka,
rozpočet na rok 2008 zpracuje doc. Višňa, kopie bude zaslána doc. Plevovi. Do rozpočtu
zařazeno proplacení členství ETS,
informace z ČCHS – doc. Vyhnánek byl delegován ke spolupráci se Společností intenzivní medicíny, zdůraznil nutnost složení atestace z intenzivní medicíny,
doc. Višňa zpracuje písemné stanovisko k návrhu Metodiky pro strategický management
a logistiku krve a albuminu za krizových stavů pro dr. Hlaváčkovou, ředitelku OKP
MZČR.
schválena Návratka pro rok 2008 k evidenci ČLS JEP,
podány informace o stavu členské základy k 5. 10. 2007, zveřejněni dlužníci členských
poplatků,
urgence návrhů loga společnosti,
projednání vzdělávacích programů dne 6.12.2007 MZČR – doc. Višňa,
setkání představitelů ČLS JEP dne 17.12.2007 – doc. Vyhnánek
doc. Klečka podal informace o stavu zabezpečení úrazové péče v Karlovarském kraji.

Úkoly
1. Informovat ředitele a ekonomy nemocnic o návrhu financování TC
- přednostové traumacenter
2. Zpracování rozpočtu pro rok 2008
- doc. Višňa, Ph.D.
3. Zpracování osnovy VZ za rok 2007
- dr. Nestrojil, CSc.
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Další zasedání výboru se koná 21. ledna 2008 v Hradci Králové, kdy proběhne společná
výborová schůze se Společností Urgentní medicíny. Podrobnější informace budou zaslány
dodatečně včetně upřesnění programu.
Program
1. Kontrola úkolů a zápisu z minulého zasedání
2. Osnova pro VZ TC 2007
3. Informace z projednávání vzdělávacích programů – doc. Višňa
4. Informace za setkání představitelů ČLS JEP – doc. Vyhnánek
5. Varia

Zapsala:
P. Segarová

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

Přílohy
Př. 1 – Návrh na úpravu Metodického opatření MZČR, kterým se stanovuje síť traumacenter v ČR
Př. 2 – Seznam regionálních odborných konzultantů pro obor úrazová chirurgie
Př. 3 – Vzdělávací akce pod garancí ČSÚCH
Rozdělovník:
- členové výbor
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