Zápis
ze zasedání výboru České společnosti pro úrazovou chirurgii ČLS JEP,
které se konalo dne 23. listopadu 2011 v rámci Slavnostní konference 20 let Traumatologického
centra FN Ostrava v Clarion Congress Hotelu Ostrava
Přítomni: doc. Pleva, CSc., doc. Mašek, CSc., prim. Houser, doc. Čižmář, Ph.D., prim. Filipínský,
prim. Guřan, doc. Vyhnánek, CSc., prim. Dědek, CSc., prim. Kopačka, MUDr. Kusý, MUDr. Šram,
prof. Zeman

Omluveni: MUDr. Nestrojil, MUDr. Rybář, Prof. Dr. Wendsche, Ph.D.

Kontrola zápisu a úkolů z minulého zasedání
Doc. Pleva přivítal všechny zúčastněné a provedl kontrolu úkolů z minulého zápisu – bez připomínek.
a) V rámci schůze výboru a redakční rady časopisu Úrazová chirurgie byla představena firma
Fractal s.r.o., která nabídla spolupráci v rámci elektronického zpracování redakčního systému
našeho časopisu. Po podrobné diskuzi výbor společnosti nabídku firmy odmítl.
b) Výbor ČSÚCH projednal návrh kandidátky do nového výboru ČSÚCH a kandidátku
odsouhlasil. Volby do nového výboru proběhnou v roce 2012 dvoukolově, korespondenční
formou.
c) Doc. Mašek představil návrh nové organizace vzdělávání v traumatologii po přechodu
vzdělávacího procesu z IPVZ na 7 lékařských fakult ČR. Po rozsáhlé diskuzi výbor navrhl,
aby organizací a atestací z úrazové chirurgie byla v příštím roce pověřena v letním semestru
LF MU v Bohunicích a v zimním semestru 1. LF UK v Praze. Garantem doškolování v Brně
byla navržen Doc. Mašek a v Praze prof. Zeman a Doc. Vyhnánek. V dalších letech se budou
v organizaci atestačních zkoušek střídat jednotlivé LF.
Termín atestace z úrazové chirurgie bude dne 1.6.2012 v Brně, a 4.12.2012 na 1. LF UK
v Praze. Termíny budou umístěny na webových stránkách ČSÚCH.
Vzhledem k nutnosti uceleného a jednotného vzdělávání v úrazové chirurgii, výbor
společnosti navrhne garanty jednotlivých okruhů specializačního kurzu v traumatologii po
projednání žádostí jednotlivých LF o akreditaci z traumatologie na AK MZ ČR.
d) Primář Dědek opakovaně připomínkoval nově připravovanou vyhlášku MZ o organizaci
úrazové péče v ČR. Prim. Dědek výbor seznámil s vyhodnocením 1286 pacientů primárně
převzatých od ZZS v TC FN HK v letech 2008-2010. Z analýzy vyplývá, že samotný
mechanický faktor triáže rizika (faktor M) má pozitivní predikci 32% vůči zranění ISS nad 15
a selektuje pacienty s poraněním trupu, mj. s poraněním hrudní aorty a pánve. Prim. Dědek
proto nesouhlasí s návrhem výboru na indikaci k primárnímu směrování pacientů s pozitivitou
triáže pouze ve faktoru M do plánovaných TC II. stupně. Je reálné riziko prodlení do zahájení
kauzální terapie u některých závažně zraněných pacientů. Prim. Dědek navrhuje při definování
náplně činnosti TC II. st. specifikaci ze seznamu diagnóz a stavů (příloha 2 současného
věstníku), které budou indikovány k sekundárním transferům do těchto zdravotnických
zařízení z nemocnic v jejich spádu. Výbor s jeho připomínkami, po rozsáhlé diskuzi,
nesouhlasil. Primární směrování zraněných do TC II. stupně je u zraněných s ISS < 15 a
s negativní triáží ve faktorech A a F ukazatelů a doporučil postupovat podle závěru usnesení
z Mikulova.
e) Doc. Pleva informoval výbor o uzákonění traumaregistru dětí a dospělých. Prim Dědek
projevil zájem o spolupráci na vytváření registru pro dospělé. Výbor jeho iniciativu uvítal.
f) Doc. Pleva poděkoval Doc. Čižmářovi za příkladnou práci v komisi pro lékovou politiku a
kategorizaci léčiv (KLPK), MZ . Výbor ČSÚCH požádal Doc. Čižmáře o pokračování práce
v komisi KLPK. Doc. Čižmář souhlasil.
g) Noví členové ČSÚCH – MUDr. Očadlík – FNKV Praha.
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h) Výbor odsouhlasil záštitu nad 14. ročníkem Postgraduálního kurzu Sepse a MODS, který se
koná ve dnech 24.-27. ledna 2012 a VII. celostátním kongresem Medicína katastrof Brno 2012
v Brně, hotel Holiday Inn, 2. – 3. února 2012.

Další zasedání výboru ČSÚCH se bude konat v lednu 2012.

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

2

