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Z á p i s 
 

ze zasedání výboru České společnosti pro úrazovou chirurgii ČLS JEP, 
které se konalo  dne 26. ledna 2011 v 15.30 hodin v hotelu Clarion Ostrava 

 
 

Přítomni:  doc. Pleva, CSc., prim. Nestrojil, CSc., prim. Carda, prim. Filipínský, doc. Čižmář, 
Ph.D., doc. Klečka, CSc., prim. Houser, prim. Guřan, Ph.D.,  prim. Procházka, dr. Šír, prim, 
Dědek, Ph.D., prof. Gál, Ph.D., doc. Vyhnánek, CSc., dr. Šrám 
Omluveni: prof. Wendsche, doc. Mašek, CSc., prim. Kopačka, prim. Ščudla, prim. Lukáš, 
Ph.D., prof. Havránek, CSc., dr. Rybář 
Hosté: Ing. Květ 
 

PROGRAM SCHŮZE VÝBORU  

1. Zasedání Redakční rady  

2. Kontrola zápisu a úkolů z minulého zasedání – doc. Pleva, CSc. 

3. Zajištění traumapéče v ČR od 1. 3. 2011  

4. Informace z jednání na MZČR – doc. Pleva, CSc. 

5. Audit Traumacenter – doc. Pleva, CSc. 

6. Zákon o veřejném zdravotním pojištění – úhradová vyhláška – prim. Dědek, Ph.D. 

7. Vzdělávací programy – doc. Pleva, CSc.  

8. Problematika nasmlouvání TEP – doc. Pleva, CSc. 

9. Současná situace a budoucnost AO Trauma CZ – ing. Květ 

10. Varia  

a. Garance vzdělávacích akcí 2011 

 

Zasedání Redakční rady 
Číslo 3/2010 časopisu Úrazová chirurgie byl rozeslán. Číslo 4/2010 se připravuje. Doc. 
Čižmář bude ověří stav žádosti o zařazení časopisu do Medline. 
Kontrola zápisu a úkolů z minulého zasedání  
Doc. Pleva přivítal zúčastněné  a provedl kontrolu minulého zápisu a úkolů.  
Zajištění traumapéče v ČR od 1. 3. 2011  
Vzhledem k tomu, že se důsledky akce „Děkujeme, odcházíme“ v krajích velmi liší a  v pří-
padě, že se situace do konce února nevyřeší, výbor zveřejní obecnou deklaraci. 
Informace z jednání na MZČR  
Docent Pleva prezentoval navrhované úpravy novelizace Věstníku MZČR o Traumatologické 
péči v ČR. Po diskuzi byly úpravy výborem schváleny (př. 1) 
Audit Traumacenter  
Docent Pleva přečetl výsledky auditu Traumacenter, který proběhl formou per rollam. Závěry 
jsou uvedeny v příloze č. 2 
Zákon o veřejném zdravotním pojištění – úhradová vyhláška 
Za výbor společnosti byl prim. Dědkem zpracován Návrh „Definování standardní péče 
hrazené z veřejného zdravotního pojištění“ (př. 3) , který byl odeslán prezidentu ČLK MUDr. 
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Milanu Kubkovi. Doc. Pleva informoval výbor o děkovném dopisu MUDr. Kubka za seriózní 
a konkrétní odpovědi na otázky k návrhu. 
Vzdělávací programy  
Doc. Pleva prezentoval členům výboru navrhované změny (př. 4) do Vzdělávacího programu 
traumatologie. Po diskuzi byl návrh schválen a bude odeslán na MZČR odbor VaV.  
Problematika nasmlouvání TEP  
Prim. Nestrojil – nasmlouvání TEP závisí na možnosti ZZ, jestli je schopno vykazovat 
ortopedickou odbornost.  
Současná situace a budoucnost AO Trauma CZ - ing. Květ informoval výbor o současné 
situaci a dalších aktivitách AO Trauma CZ. 
 
VARIA  
Rezidenční místa 
Na žádost MZČR se e-mailovu komunikací výbor dohodl, že bude pro obor nárokovat 30 re-
zidenčních míst. Problémem zůstává malý zájem lékařů o tato místa, a to zřejmě z důvodu 
stabilizačních smluv. Financování je spojeno s rezidentem, který nastoupí na pracoviště, a to 
mu zajistí základní kmen i specializační vzdělávání.  
"MKN-10 diagnózy S, T relevantní signálnímu kódu 99981 - komparace do 15 let věku 
včetně / nad 15 let věku" Cílem je jednotná metodika vykazování SK 99981 nejen u 
dospělých ale i u dětí; Kódy za rok 2010 by tedy měly být v souladu s touto metodiku (př. 5). 
Autoři dětské části jsou MUDr. Preis a prof. Havránek.  
Nabídka IPVZ  ke studiu nástavbového certifikovaného kurzu zdarma – doc. Pleva přečetl 
výboru nabídku IPVZ. Doc. Vyhnánek – zpracované přednášky jsou honorovány, zůstávají 
však majetkem IPVZ. 
ATLS  – prim. Dědek podal aktuální informace o zajištění kurzu ATLS (př. 6). Písemné 
sdělení bude zveřejněno na webu ČSÚCH. V diskuzi zazněl názor, že by prvními frekven-
tanty měli být ti členové výboru, kteří projeví zájem. 
Platby z VZP byly rozdělovány podle SK a zaslány nemocnicím.  
Výzkum dopravních nehod Škoda Auto – doc. Vyhnánek, dr. Šrám informovali výbor o 
spolupráci, která nyní stagnuje na zpracování protokolu. Zástupci firmy budou pozváni na 
další zasedání výboru k objasnění spolupráce.  
Garance vzdělávacích akcí 2011 
1. 28.-29. dubna 2011  13. Bedrnův den pořádá Chirurgická klinika FN Hradec Králové 
Témata: 

1. Blok: Přednemocniční péče (zajištění, triáž, směrování, komunikace) 
2. Blok: Urgentní příjem (urgentní operace – hodnocení krevní ztráty, masivní transfuzní 

protokol, hemostáza a stabilizace vitálních funkcí) 
3. Blok: CT angio a jeho přínos (Timing, výtěžnost screeningu vs. cíleného vyšetření, 
časový faktor a komunikace) 

2. 12. května 2011 VI. Traumatologický den Praha pořádá TC FNKV Praha 
Témata: 

1. Polytrauma 
2. Cévní poranění 
3. Kraniocerebrální poranění 

 
3. 11.-12. května 2011 Sympozium Dětské zlomeniny Liblice 2011 pořádá Traumatologická 
sekce České pediatrickochirurgické společnosti 
Témata 
 1. Dětské zlomeniny 
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4. 25.-27. května 2011 3. Trilaterální sympozium Rožnov pod Radh. pořádá TC FN Ostrava 
Témata: 

1. Kriminální úrazy – diagnostika a léčba 
2. Poranění při explozi 
3. Zbraně, střelivo, balistika a výbušné systémy 
4. Střelná poranění 
5. Komunikace s obětí násilí 
6. Vyprošťování a záchrana osob 
7. Varia 
 
5. 1.-2. září 2001 III. Mezinárodní kongres úrazové chirurgie a soudního lékařství pořádá 
TC FN Brno 
Témata: 
1. Dutinová poranění 
2. Urgentní příjmy 
3. Forenzní aspekty v chirurgii 
4. Varia 
 

Další zasedání výboru ČSÚCH bude upřesněno. 
 
Úkoly 
1. Ověřit stav žádosti o zařazení časopisu Úrazová chirurgie do Medline 
 T.: další zasedání výboru  Z.: doc. Čižmář, Ph.D.  
2. Zveřejnění informace o ATLS kurzu na webu společnosti 
 T.: ihned    Z.: doc. Pleva, CSc. 
3. Pozvat na další zasedání výboru zástupce firmy Škoda Auto 
 T.: 28. 2. 2011    Z.: doc. Pleva, CSc.  
 
Návrh bodů do programu na další zasedání výboru 
1. Výzkum dopravních nehod Škoda Auto 
 
Seznam příloh 
P1 – Novelizace Věstníku MZČR – Traumatologická péče v ČR 
P2 – Výsledky auditu MZČR Traumacentra 
P3 – Návrh „Definování standardní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění“ 
P4 – Vzdělávací program – navrhované změny 
P5 – "MKN-10 diagnózy S, T relevantní signálnímu kódu 99981 
P6 – ATLS  
 
Zapsala: P. Segarová 
 
 
 
 
Schválil: 
doc. MUDr. Leopold Pleva, CSc. 
předseda ČSÚCH ČLS JEP 


