Zápis
ze zasedání výboru České společnosti pro úrazovou chirurgii ČLS JEP,
které se konalo
dne 10. prosince 2008 v Beskydském hotelu Relax v rámci
I. Mezioborového sympozia v Rožnově pod Radhoštěm
Přítomni: doc. Pleva, CSc., doc. Klečka, CSc., prim. Tesař, CSc., prim. Procházka, prim.
Kopačka, dr. Nestrojil, CSc., doc. Čižmář, Ph.D., dr. M. Šír, prim. Tesař, CSc.
Omluveni: prof. Gál, Ph.D., prim. Dědek, Ph.D., dr. Rybář, prof. Wendsche, CSc., prof. dr.
P. Havránek, CSc., prim. Ščudla, prim. Guřan, prim. Houser, doc. Vyhnánek, CSc., doc.
Maňák, CSc., prim. Lukáš, Ph.D.
PROGRAM SCHŮZE VÝBORU
1. Vzdělávací program v úrazové chirurgii – P. Wendsche
2. Akreditační řízení – současný stav – L. Pleva
3. Doporučené postupy v úrazové chirurgii – P. Nestrojil
4. Varia
Zasedání vedl doc. Pleva, CSc. Proběhla kontrola zápisu a úkolů z minulého zasedání a
poděkování za příspěvky do časopisu Medical Tribune.
ad 1) Vzdělávací program v úrazové chirurgii – P. Wendsche – pro nepřítomnost bude bod
projednán na dalším konání výboru.
ad 2) Akreditační řízení – současný stav – L. Pleva – podány nové informace, které jsou
shrnuty v přednášce mgr. K. Pávkové z AK MZČR (příloha č. 1).
ad 3) Doporučené postupy v úrazové chirurgii – příloha č. 2 obsahuje schválenou osnovu a
postupy, které doposud nebyly zpracovány s žádostí o dopracování do konání následujícího
výboru, poté zveřejnění na webové stránce společnosti k oponenturám. Postup schválen
výborem.
ad 4) Varia
a) doplněny Akce 2009 – příloha č. 3,
b) pro kontrolu pokrytí úrazové péče v ČR byli do výboru ČSÚCH kooptováni prim.
MUDr. M. Carda a doc. MUDr. M. Mašek, CSc.
c) prim. Nestrojil informoval a schváleném výkonu pro Navigaci v traumatologii
d) Návratka na rok 2009 pro Členskou evidenci ČLS JEP – schváleno,
e) webová stránka www.csuch.cz bude převedena do vlastnictví ČSÚCH – výborem
schváleno,
f) výborem schválena fakturace za grafický návrh a organizační zajištění ve výši 5000,Kč mgr. Martinu Mikuláškovi
g) aktualizace webové stránky bude prováděna sekretariátem společnosti
h) schválena odměna za administrativní a organizační činnost
i) doc. Pleva, CSc. – shrnutí dat z Úrazového registru ČR ke dni 30.6.2008 – příloha č. 4
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j) doc. Pleva, CSc - Návrh Vyhlášky o oborech specializačního vzdělávání lékařů a
farmaceutů a oborech certifikovaných kurzů – Úrazová chirurgie zařazena jako
základní obor – příloha č. 5
k) doc. Pleva, CSc. – přečetl úpravu Závazného stanoviska ČLK č. 1/2004 – Podmínky
k udělení osvědčení k výkonu samostatné lékařské praxe v oboru traumatologie –
schváleno
l) prim. Procházka informoval o návrhu úhradové vyhlášky, kdy
- ambulance jsou hrazeny zvlášť a výkonově,
- jsou připravovány tzv. „balíčky“ DRG Alfa (TEP) – je na individuálním
rozhodnutí ředitele nemocnice s rajónní pojišťovnou,
- traumatologická péče v paušální platbě v propočtu z NB pracovišť
- v DRG platbě již započtena zprůměrovaná cena ZUM a ZULP
- garantováno 7% navýšení napříč všemi nemocnicemi
m) doc. Pleva, CSc. – informoval o vhodném financování pro pracoviště TC Ostrava, kdy
v rámci systému DRG základní sazba BR – cca 34 300 Kč, nebo ve výkonovém
systému 1,30 Kč + ZUM a ZULP zvlášť. Je preferován výkonový systém.
n) výborem schválena pracovní skupina pro jednání s VZP ve složení: doc. Pleva, CSc.,
prim. Procházka, prim. Nestrojil, CSc. s pracovním programem
–
financování Traumacenter v systému DRG (BR - 34 300 Kč) nebo
výkonově 1,30 Kč + ZUM a ZULP zvlášť,
–
nasmlouvat úhradu pro pracoviště které splňují podmínky Level 2,
(Zlín, Pardubice, Jihlava)
o) doc. Pleva, CSc – informace z tiskové konference MZČR – Nová podoba
traumatologické péče v ČR – příloha č. 6
p) Věstník 2008, částka 6 – od str. 55 – Traumatologická péče v České republice –
příloha č. 7
q) prim. Nestrojil, CSc. – Vyhláška o zdravotnických pomůckách byla schválena včetně
možnosti vykazování berlí, vozíků, ortopedických pomůcek a ortéz
Nové členství
MUDr. Milan Krtička, Veverská Bítýška
Seznam příloh
P1 – AK – rezidenční místa
P2 – Schválena osnova standardů, seznam zpracovaných a chybějících
P3 – Akce 2009
P4 – Úrazový registr k 30. 6. 2008
P5 – Návrh Vyhláška o oborech specializačního vzdělávání lékařů a farmaceutů a oborech
certifikovaných kurzů
P6 – Informace z Tiskové konference MZČR
P7 – Věstník 2008, částka 6 - Traumatologická péče v České republice
Úkoly
1. Aktualizace výpočtu financování pracovišť (BR DRG, NB)
T. – 5. 2. 2009
Z. – všechna pracoviště
2. Sjednat termín pracovní schůzky s dr. Horákem, ředitelem VZP
T. do 5.2.2009
Z. - doc. Pleva, CSc.
3. Standardy
T: - 5. 2. 2009
Z.
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4.

Sazebník platný k 1. 1. 2009 zaslat na pavla.segarova@fno.cz k rozeslání všem členům
výboru
T. 5. 2. 2009
Z. prim. Nestrojil, CSc.

Schválil: doc. MUDr.L. Pleva, CSc., předseda ČSÚCH
Na vědomí
Doc. MUDr. Michal Mašek, CSc. mmasek@fnbrno.cz
MUDr. Martin Carda martin.carda@nemocnice-pardubice.cz
Další zasedání výboru ČSÚCH se bude konat dne 5. února 2009 ve 14,00 hodin ve FN
Brno-Bohunice.
Zapsala: P. Segarová
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