Zápis
ze zasedání výboru České společnosti pro úrazovou chirurgii ČLS JEP,
které se konalo dne 14. června 2012 v rámci Libereckých traumatologických dnů
Přítomni: doc. Pleva, CSc., prim. Lukáš, Ph.D., prim. Houser, prim. Carda, prim. Filipínský, doc.
Čižmář, Ph.D., prim. Kopačka, dr. Rybář, doc. Mašek, Ph.D., prof. Gál, Ph.D., dr. Kudrna
Omluveni: prim. Guřan, Ph.D. prim. Procházka, prim. Ščudla, prof. Havránek, CSc., doc. Vyhnánek,
CSc., prof. Wendsche, CSc. prim. Nestrojil, CSc., prim. Dědek, Ph.D., dr. März, prim. Šimánek
PROGRAM SCHŮZE VÝBORU

Zasedání Redakční rady
Kontrola zápisu a úkolů z minulého zasedání
Výroční zpráva Traumacenter ČR za rok 2011

Varia
Zasedání Redakční rady
Atestační práce z traumatologie budou do Úrazové chirurgie zařazovány v rubrice Atestační
práce po splnění podmínek uvedených v Pokynech pro autory.
Kontrola zápisu a úkolů z minulého zasedání
Doc. Pleva provedl přivítal přítomné a provedl kontrolu minulého zápisu a úkolů. Poděkoval
doc. Vyhnánkovi za organizaci Trauma dne v Praze.
Výroční zpráva Traumacenter ČR za rok 2011

Prim. Kopačka předložil zpracovanou Výroční zprávu Traumacenter I. a II. stupně, která je
přílohou č. 1 k zápisu a po schválení zápisu bude zveřejněna na webových stránkách
(www.csuch.cz) a v časopise Úrazová chirurgie.
Doc. Pleva poděkoval prim. Kopačkovi za zpracování. Na výbor v září bude požádán prof.
Plánka k přednesení dat z Traumaregistru.
Varia
a) Kandidátka do druhého kola voleb byla výborem schválena a bude rozeslána členům
ČSÚCH. Výsledky voleb budou zveřejněny na členské schůzi, která se bude konat dne
11. 10. 2012 v rámci národního kongresu XI. Ostravské traumatologické dny
v Rožnově pod Radhoštěm.
b) Doc. Pleva přečetl výboru Stanovisko výboru Společnosti urgentní medicíny a medicíny katastrof ČLS JEP k návrhu změn Věstníku o traumacentrech, který odeslala
předsedkyně společnosti dr. Šeblová MUDr. Brabcové dne 6. března 2012 na MZČR
bez vědomí výboru ČSÚCH ČLS JEP (příloha č. 2). Po diskuzi na dané téma byl
schválen návrh na podání žádosti na MZČR o akreditaci TC II. stupně z důvodu
nutnosti spolupráce při hromadných neštěstích. Doc. Pleva zašle písemnou reakci
výboru dr. Brabcové na MZČR.
c) Žádost doc. Plevy o schůzku s panem ministrem na téma Traumapéče v ČR byla
předána dr. Seidlové, ředitelce odboru zdravotnických služeb MZČR – zatím bez
reakce.
d) Výbor nominoval doc. Plevu a doc. Vyhnánka do atestačních komisí ČLK oborů, které
zajišťuje IPVZ.
e) Indikační seznam pro lázeňskou léčebně rehabilitační péči stále prochází legislativním
procesem, prozatím sále zůstává v platnosti stávající vyhláška č. 58/1997 Sb –
informace z MZČR ze dne 10. května 2012.
f) Výborem projednány a schváleny odměny za zpracování žádostí nemocnic o akreditaci.
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g) Doc. Mašek informoval o průběhu traumatologických atestací, které proběhly bez
větších problémů. Schůze SOR proběhla s časovou změnou, doc. Čižmář se zúčastnil
telekonferenčně. Doc. Pavelkovi se předseda SOR omluvil a situace byla vyjasněna.
Doc. Mašek upozornil na problémy, které nekorigují s postupem podle schválené
legislativy.
h) Doc. Pleva upozornil výbor o vyskytujících se dotazech, zda postup lékaře při ošetřování je v souladu se vzdělávacím programem. Z diskuze vyplynula otázka, jak právně
dokladovat „dohled školitele“ – v nemocnicích, kde proběhla akreditace SAK a JSI,
specifikovat kompetence školence do „Adaptačního procesu“ nebo Popisu pracovního
místa (popisu pracovní činnosti) v souladu se vzdělávacím programem.
i) Prim. Filipínský informoval výbor o kódech aplikace ZF, které chybí v systému DRG.
Jedná se o kódy 66819 (2999 b), 66823 – odstranění ZF (622 b) a 66825 – korekce ZF
(585 b).
j) Výbor odsouhlasil žádost o nominaci výboru k uspořádání kongresu ESTES 2016
v ČR.
k) Výborem opakovaně proběhla diskuze o nejednotnosti vystupování některých členů
výboru, které je v rozporu s usnesením výboru. Propagování vlastních názorů, které
nejsou v souladu se závěry jednání celého výboru se považuje za velmi nekolegiální a
neetické.
l) Prim. Lukáš pozval přítomné na Liberecké trauma dny, doc. Pleva poděkoval za
organizaci.
Noví členové
1. MUDr. Pavel Látal, České Budějovice
2. MUDr. Jan Šperl, České Budějovice
3. MUDr. Jaroslav Bělehrádek, Litomyšl
Další zasedání výboru ČSÚCH se bude konat dne 5. 9. 2012 ve 14,00 hodin v Klatovech. Bližší
informace o místě konání budou upřesněny v pozvánce.
Úkoly
1. Reakce výboru na dopis dr. Šeblové adresovaný na MZČR dr. Brabcové
Z.: doc. Pleva, CSc.
T.: 30. 6. 2012
2. Nominace výboru ČSÚCH k uspořádání ESTES 2016
Z.: prof. Wendsche, CSc.
T.: září 2012
Návrh bodů do programu na další zasedání výboru dne

Zasedání Redakční rady
Kontrola zápisu a úkolů z minulého zasedání
Kurz ČLK – schválení přednášejících
Traumaregistr – prof. MUDr. L. Plánka, Ph.D.
Příprava na jednání s MZČR
Příprava na jednání s VZP

Varia
Rozdělovník
Členové výboru
Prof. MUDr. L. Plánka, Ph.D.
Přílohy
P1 – Výroční zpráva TC v ČR
P2 – Stanovisko výboru Společnosti pro urgentní medicínu a medicínu katastrof
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Zapsala: P. Segarová
Schválil: doc. MUDr. Leopold Pleva, CSc., předseda ČSÚCH ČLS JEP
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