Zápis
ze zasedání výboru České společnosti pro úrazovou chirurgii ČLS JEP,
které se konalo dne 11. května 2011 od 14,00 hodin v hotelu Globus Praha v rámci konání
Traumatologického dne v Praze
Přítomni: doc. Pleva, CSc., prim. Carda, prim. Filipínský, doc. Čižmář, Ph.D., prim. Houser, prim.
Guřan, Ph.D., prim. Procházka, dr. Šír, prim, Dědek, Ph.D., doc. Vyhnánek, CSc., prof. Wendsche,
CSc. doc. Mašek, CSc., prim. Kopačka, dr. Rybář
Omluveni: prim. Nestrojil, CSc., doc. Klečka, CSc., prof. Gál, Ph.D., prim. Ščudla, prim. Lukáš,
Ph.D., prof. Havránek, CSc.
PROGRAM SCHŮZE VÝBORU
1.
2.
3.
4.
5.

Zasedání Redakční rady
Kontrola zápisu a úkolů z minulého zasedání – doc. Pleva, CSc.
Informace z jednání na Ústředí VZP – doc. Pleva, CSc.
Výroční zpráva Traumacenter ČR 2010 – prim. Kopačka
Varia
a. Chlumského cena
b. Slovo předsedy ČSOT
c. Informace z ČLS JEP – stav základny ČSÚCH
d. 3. Odborné sympozium Podřipské nemocnice v Roudnici nad Labem
e. European Congress on Trauma a Emergency Surgery 2013

Prezentace firmy Pharmakon – Nemocniční informační systém
Zasedání Redakční rady
Do čísla 1/2011 ÚCH byly zařazeny 4 odborné příspěvky (u dvou příspěvků chybí 2. recenze – bude
dodáno), dále zařazena Poznámka autora ke komentáři recenzenta, Přečetli jsme za Vás... a vzpomínka
na prof. Mayzlíka). Předpokládané vydání – červen 2011.
Do čísla 2/2011 jsou zařazeny čtyři příspěvky, které jsou nyní v recenzním řízení.
Doc. Čižmář, Ph.D. – zatím žádná reakce na žádost o zařazení do Medline.
Výbor ČSÚCH byl RR Rozhledů v chirurgii požádán o sestavení čísla 11/2011. Úvodník – Organizace
úrazové péče v ČR zpracuje doc. Pleva. Další návrhy k sestavení čísla je nutné zaslat do 30. 6. na
leopold.pleva@fno.cz. Vybrané rukopisy je nutno odevzdat do redakce do konce srpna.
Kontrola zápisu a úkolů z minulého zasedání
Doc. Pleva přivítal zúčastněné a provedl kontrolu minulého zápisu a úkolů. Poděkoval doc. Vyhnánkovi za organizaci VI. Traumatologického dne a prim. Dědkovi za organizaci Bedrnova dne.
Informace z jednání na Ústředí VZP
Prim. Dědek podal informaci o jednání na Ústředí VZP, které se konalo dne 6.4. 2011 (přílohou č. 1
Zápis z jednání včetně seznamu pro SK81). Po odeslání zápisu VZP bez odezvy. Prim. Dědek ještě
dodá 1stránkovou metodiku vykazování SK. Na dotaz, zda VZP přestala hradit úrazovou péči
v Traumacentrech přečetl doc. Pleva výňatek ze zápisu z jednání mezi ANČR a VZP:
Traumacentra v roce 2010 – předpokládá se řešení shodné jako v roce 2009 v dvojnásobné výši
rozdělované částky (v závislosti na ekonomických možnostech VZP). Postup v roce 2011 bude
upřesněn do poloviny roku 2011. Podle dostupných informaci ANČR nepodala požadavek na úhradu
úrazové péče v Traumacentrech.
Výroční zpráva Traumacenter ČR 2010 – zpracováno, přílohou č. 2 zápisu. Prodiskutovány
nepřesnosti. Prim. Dědek zpracuje dotazník ke zmapování průchodnosti úrazového pacienta. Cílem je
dospět k potřebě referenta – administrátora, a toto zavést do celkového systému statistiky zabezpečení
úrazové péče.
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Připravované jednání na MZČR dne 13. 5. 2011
Doc. Pleva informoval výbor o sjednané schůzce na téma Traumacentra II. stupně. Jedná se o
Nemocnici Jihlava, Úrazovou nemocnici v Brně, Nemocnici v Karlových Varech, Baťova nemocnice
Zlín, Nemocnice Pardubice a Traumacentrum II. stupně pro Moravskoslezký kraj.

Doc. Mašek, CSc. – Jihomoravský kraj a kraj Vysočina mají 1.8 mil, pro tuto oblast
nepožadujeme druhé TC. Potenciálním záložním TC je pro nás multidisciplinární FN USA
Brno Pekařská.
Prim. Filipínský – pro bezpečné zvládnutí jihomoravského regionu považujeme za nutné
zřízení podpůrného TC (náhrada za výpadek, letní období, případně zajištění za kraj
Vysočina).
Prim. Procházka – Kraj Vysočina má 510 tisíc obyvatel, spád z nejrizkovějšího úseku řádově 100 km
dálnice D1. V areálu nemocnice centrum LZP s heliportem a funkčním urgentním příjmem. Nový
pavilon urgentní a intenzivní péče s novým urgentním příjmem bude předán do provozu na konci roku
2012. Pro zajištění úrazové péče je zřízení Traumacentra potřebné, a to pokud ne I. stupně, pak Traumacentrum II. stupně je nutností.
Varia
a. Chlumského cena - Doc. Pleva informoval členy výboru o vyhlášení Chlumského ceny
výborem ČSOT za publikaci a její odborný přínos pro ortopedii za rok 2010.
b. Slovo předsedy ČSOT – informace z Dopisu pro členy ČSOT.
c. Informace z ČLS JEP – stav základny ČSÚCH. Doc. Pleva informoval výbor o vyúčtování a
přehledu pohybů ve FONDu JEP – přeposláno prim. Lukášovi, Ph.D.
d. Odborné sympozium Podřipské nemocnice v Roudnici nad Labem se koná ve dnech 8.-9. 9.
2001, téma: Úhlově stabilní dlahy a artroskopie, Miniivazivní chirurgie (pozvánka přílohou č.
3) – výbor vzal na vědomí.
e. European Congress on Trauma a Emergency Surgery 2013 - Doc. Pleva informoval výbor o
nabídce firmy CZECH-IN s.r.o. organizovat European Congress on Trauma & Emergency
Surgery 2013 v Praze. Organizace tohoto kongresu je již v přípravách a bude se konat v zahraničí (Lyon).
f. Stanovisko ČLS JEP – protikorupční příkaz – výňatek z dopisu prof. Blahoše, DrSc.
Sponzorování lékařů na sjezdech je eticky nezávadné, dodržují-li se obecně uznávaná pravidla
(posouzení odborné a jazykové kompetence uchazeče, platby úzce spojené s vlastním sjezdem,
tj. hrazení registračních poplatků, ubytování a stravného a transparence vztahů mezi účastníky
a farmaceutickou firmou, přiměřená pohostinnost, přiměřená délka pobytu, žádné doprovázející osoby atd.). Za těchto podmínek je sponzorská podpora přímo žádoucí pro další vzdělávání
lékařů a navazování užitečných kontaktů.
g. Strategie veřejného zdraví na léta 2011 až 2016 – doc. Pleva informoval výbor o Vnitřním
připomínkovém řízení ČLS JEP
h. Ari Leppliniemi – Průzkum zaměřený na systémy traumatologické péče a vzdělávání v Evropě
– viz příloha č. 4. V ČR je od roku 1990 celkem 248 atestovaných lékařů z traumatologie,
v přípravě je 125 frekventantů. Ročně složí atestaci z traumatologie 9-12 lékařů. Celkem je
v republice 38 akreditovaných pracovišť pro vzdělávání v traumatologii.
i. Návrh VR ČLK – Indikační seznam lázeňské léčby pro dospělé – návrh zahrnuje traumatologa
jako indikujícího lékaře.
j. Vzdělávací program v úrazové chirurgii – schválen, rozšířen o ortopedii a se změnou, že
atestace z úrazové chirurgie je bez testu. (příloha č. 5), bude zveřejněn na www.mzcr.cz a
www.csuch.cz.
k. Typovského medaile – doc. Pleva, CSc. navrhl udělení medaile na VI. Traumatologickém dnu
prof. Čechovi, DrSc. a prof. Hájkovi, DrSc. – výborem schváleno.
l. Doc. Čižmář, Ph.D. – navrhuje výboru spolupráci v oblasti publikování dosažených léčebných
výsledků. Výborem podpořeno. Témata ke spolupráci budou zaslána na do 30. 6. 2011 na
leopold.pleva@fno.cz. Na dalším výboru budou prodiskutována a bude určen způsob
spolupráce.
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m. Stanovisko ČSARIM – kortikosteroidy u míšních traumat – dnes se již nedoporučují. Problém
je v právní stránce, kdy vyhláška je stále platná. Odborné společnosti by se měli spojit a
domluvit. Koordinace spadá pod gesci Spondylochirurgické společnosti. Prof. Wendsche zašle
za výbor odpověď.
n. Spondylochirurgická jednotka FN Brno-Bohunice – nyní spadá pod ortopedii, od 1. 6. 2011
bude spadat pod Kliniku úrazové chirurgie FN Brno-Bohunice – doc. MUDr. M. Mašek,
Ph.D.
o. Novela o nařízení vlády č. 184/2009 Sb, o stanovení výše úhrad za zkoušky – MZČR
předložilo návrh do mezirezortního připomínkového řízení v podobě – za 1. zkoušku 500,- Kč,
2. zkoušku 3500,-Kč, a 3. zkoušku 5.000,-Kč.
p. Prof. Wendsche – podal výboru informace o situaci na IPVZ

Sjezdy

XV. Novákovy traumatologické dny 2011 ve dnech 22.-23. 9. 2011 v Brně
VR ÚN Brno požádala výbor ČSÚCH o:
- změnu oficiálního názvu Novákovy traumatologické dny v Brně - Výroční kongres České
společnost úrazové chirurgie
- jmenování čestného členství ČSÚCH:
a) prof. H. Zwipp, Dresden
b) prof. W. Friedl, Aschaffenburg
- předání památních medalií
a) prof. H. Zwipp, Dresden
b) prof. W. Friedl, Aschaffenburg
- ESTES kongres – zahájena diskuze o jmenování nového národního delegáta. Prof. Wendsche má stále mandát výboru, ale po kongresu v Basileji 2012 zvažuje o ukončení ve funkci.
Další zasedání výboru ČSÚCH se bude konat během NTD-Výročního kongresu ČSÚCH ve středu
dne 21. 9. 2001 ve večerních hodinách v Brně.
Předpokládaná plenární schůze ČSÚCH se bude konat ve čtvrtek 22. 9. 2011 v době od 17.20 do
18.00 hodin.
Úkoly
1. Návrhy odborných článků k sestavení čísla 11/2011 Rozhledů v chirurgii
T.: 30. 6. 2011
Z.: všichni členové výboru
2. Zaslat písemný dotaz na VZP s žádostí o sdělení závěru Správní rady VZP ohledně hrazení
úrazové péče
T.: 31. 5. 2011
Z.: doc. MUDr. L. Pleva, CSc.
3. Zpracování zjednodušené metodiky vykazování SK
T.: 31. 5. 2011
Z.: prim. MUDr. T. Dědek, Ph.D.
4. Zaslat na leopold.pleva@fno.cz téma k možné spolupráci v publikování (sběr dat)
5. T.: 30. 6. 2011
Z.: doc. MUDr. L. Pleva, CSc.
6. Zaslat odpověď ČSARIM ohledně kortikosteroidů u míšních traumat
T.: 31. 5. 2011
Z.: prof. MUDr. P. Wendsche, CSc.
7. Zpracovat dotazník k zmapování průchodnosti úrazového pacienta
T.: 30. 6. 2011
Z.: prim. MUDr. T. Dědek, Ph.D.

Návrh bodů do programu na další zasedání výboru
1. Informace o závěru Správní rady VZP doc. MUDr. L. Pleva, CSc.
2. Rozhledy v chirurgii č. 11/2011 – doc. MUDr. L. Pleva, CSc.
3. Výběr zaslaných témat a způsob spolupráce ve sběru dat – doc. MUDr. I. Čižmář, Ph.D.
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4. Kortikosteroidy u míšních traumat – prof. MUDr. P. Wendsche, CSc.
5. Dotazník k zmapování průchodnosti úrazového pacienta – prim. MUDr. T. Dědek, Ph.D.

Nové členství:
MUDr. Pavel Smékal, KÚCH Brno, doporučující členové – prim. Nestrojil, CSc., MUDr. M. Petráš
Zrušené členství:
MUDr. Otakar Buda k 1. 1. 2011
MUDr. Karel Srch k 1. 1. 2011
Seznam příloh
P1 – Zápis z jednání na Ústředí VZP včetně seznamu pro SK81
P2 – Výroční zpráva Traumacenter ČR 2010
P3 – Pozvánka na 3. Odborné sympozium Podřipské nemocnice v Roudnici nad Labem
P4 – Průzkum zaměřený na systémy traumatologické péče a vzdělávání v Evropě
P5 – Vzdělávací program v úrazové chirurgii

Zapsala: P. Segarová

Schválil:
doc. MUDr. Leopold Pleva, CSc.
předseda ČSÚCH ČLS JEP

2011-06-07
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