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Z á p i s 
ze zasedání výboru České společnosti pro úrazovou chirurgii ČLS JEP, 

které se konalo  dne 31. ledna 2012 v hotelu International Brno  
 

Přítomni:  doc. Pleva, CSc., doc. Mašek, CSc., prim. Lukáš, Ph.D., prim. Guřan, PhD., prim. 
Filipínský, prim. Dědek, CSc., prim. Nestrojil, CSc. prim. Tesař, CSc., prof. Havránek, CSc., prim. 
Houser, dr. Šimánek, Ph.D., prim. Carda, prim. Procházka, doc. Čižmář, Ph.D., doc. Plánka, Ph.D., 
Omluveni: doc. Vyhnánek, CSc., prof. Wendsche, CSc., dr. Rybář, prim. Kopačka, 
 
PROGRAM SCHŮZE VÝBORU  

1. Vyhl. o personálním a věcném vybavení MZ + vyhláška o organizaci péče ČR - Pleva 
2. AK – akreditovaná pracoviště 
3. Vzdělávání v traumatologii (úrazové chirurgii) – Mašek 
4. Volby ČSÚCH – volební listina – Rožnov p. Radhoštěm (počet členů výboru) 
5. VZP – Nestrojil 
6. Varia – sjezdy - programy 
Kontrola zápisu a úkolů z minulého zasedání  
Doc. Pleva přivítal všechny zúčastněné a provedl kontrolu úkolů z minulého zápisu. Poděkoval prof. 
Gálovi za organizaci, který byl z účasti omluven vzhledem k zahraniční služební cestě. Zastoupen doc. 
Plánkou, který informoval členy výboru o vývoji úrazového registru. V současné době je registr 
propojen s dalšími registrovanými údaji. Pro upřesnění požadavků na registr byla ustanovena pracovní 
skupina ve složení prim. Dědek, Ph.D., prim. Procházka a pověření zástupci pracovišť, jejichž jména 
je potřebné nahlásit na pavla.segarova@fno.cz. Plný provoz registru je plánován na rok 2013-14. 
Vyhl. o personálním a věcném vybavení MZ + vyhláška o organizaci péče ČR 
Doc. Pleva informoval výbor o komunikaci s MZČR ohledně personální vyhlášky. V této 
chvíli je traumatologie řešena jako samostatný obor. Jedná se však o pracovní materiál, který 
teprve bude upravován dle připomínek uplatněných v rámci mezirezortního připomínkového 
řízení.  Odpověď pro mgr. Hynštovou z MZČR je přílohou  č. 1. 
AK – akreditovaná pracoviště 
Doc. Pleva informoval výbor o průběhu jednání Akreditační komise MZČR, která se konala 
dne 4. 1. 2012. Zápis z AK je přílohou č. 2. 
Akreditace Traumacenter I. st. byla prodloužena do roku 2013.  
Žádost IPVZ o akreditaci k zajišťování předatestačního kurzu v Traumatologii byla dne 11. 1. 
2012 odeslána k doplnění personálního zabezpečení výuky dětské traumatologie a neurochi-
rurgie.  
Vzdělávání v traumatologii (úrazové chirurgii)  
Doc. Mašek informoval členy výboru o vzdělávání v úrazové chirurgii – viz příloha č. 3. 
Volby ČSÚCH  
Schválena kandidátní listina (příloha č. 4) bude rozeslána poštou všem členům ČSÚCH. 
VZP  
Prim. Nestrojil informoval výbor o jednáních na VZP. Vydání Sazebníku se předpokládá na 
konec 1. pololetí roku 2012. Signální kódy se stále sledují. Pojišťovna bude pravidelně 
revidovat účty podle signálních kódů, které převede na DRG a provede komparaci. Po-
jišťovna hledá definici pro akutní a chronickou péči. 
Varia  

a) Doc. Pleva informoval členy výboru o žádosti MZČR k Metodice předoperačního 
vyšetření, která bude rozeslána e-mailem k připomínkování (příloha č. 5a-c). 

b) Doc. Pleva informoval členy výboru o zaslaném návrhu ČLK Indikační seznam pro 
lázeňskou péči, který je v současné době ve vnitřním připomínkovém řízení. Dne 12. 
prosince 2011 podal opětovnou žádost na zařazení specializace úrazové chirurgie do 
indikačního seznamu. Dne 30. 1. 2012 byla po telefonické komunikaci s mgr. Křesťa-
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novou z MZČR komunikována s příslibem, že specializace byla do indikačního sezna-
mu zařazena. 

c) Doc. Pleva informoval výbor o možnosti medializace ČSÚCH Zdravotnickými 
novinami. Nabídka přílohou č. 6. 

d) Prim. Dědek informoval výbor o vývoji kurzu ATLS, kdy nyní je 5 českých 
instruktorů. Ve dnech 27. 5. – 1. 6. 2012 proběhne základní a instruktorský kurz, který 
bude generovat další konzultanty. Docent Pleva poděkoval prim. Dědkovi za aktivitu. 

e) 3.-4. 5. 2012 XIV. Setkání českých a slovenských chirurgů na Moravě, Nové Město na 
Moravě, Skalský Dvůr – organizace s vědomím výboru ČSÚCH ČLS JEP 

Noví členové 
1. MUDr. Zdeněk Jícha, ÚVN Praha 
2. MUDr. Radek Veselý, Ph.D., ÚN Brno 
3. MUDr. Miroslav Sirový, Jičín 
4. MUDr. Jiří Voves, Ostrava 
5. MUDr. Tunde Brázová, Ostrava 
6. MUDr. Jan Stránský, Ostrava 

Zrušené členství 
MUDr. David Koudelka 
 
Další zasedání výboru ČSÚCH se bude konat dne  9. 5. 2012 v rámci Pardubických traumatolog-
gických dnů. 
 
Úkoly 

1. Pověřit do  pracovní skupiny „Úrazový registr“ lékaře-kodéra na pavla.segarova@fno.cz  
T.: ihned    Z.: všichni členové výboru (mimo HK a Jihlavu) 

 
Návrh bodů do programu na další zasedání výboru 
 
Rozdělovník 
Členové výboru 
Doc. MUDr. L. Plánka, Ph.D. 
MUDr. Václav Šimánek, Ph.D. 
 
Přílohy 
P1 – Odpověď na MZČR – mgr. Hynštová 
P2 – Zápis z AK 
P3 – Zpráva doc. Maška – vzdělávání 
P4 – Kandidátka 
P5a-c – Standard předoperačního vyšetření 
P6 – Mediální aktivity ČLS JEP 
 
Zapsala: P. Segarová 
 
 
 
 
 
 
Schválil: 
doc. MUDr. Leopold Pleva, CSc. 
předseda ČSÚCH ČLS JEP 
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