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Z á p i s 
 

ze zasedání výboru České společnosti pro úrazovou chirurgii ČLS JEP, 
které se konalo  dne 25. září 2012 v rámci kongresu úrazové chirurgie v Mikulově 

 
Přítomni:  doc. Pleva, CSc., doc. Vyhnánek, CSc., prim. Houser, prim. Carda, prim. Filipínský, doc. 
Čižmář, Ph.D., prim. Kopačka, doc. Mašek, Ph.D., prim. Šimánek, prof. Plánka, PhD., prim. 
Nestrojil, CSc., dr. März, prim. Guřan, prof. Wendsche, CSc. 
Omluveni: prim. Procházka, prim. Lukáš, Ph.D., dr. Rybář, prim. Ščudla, prof. Havránek, CSc., prof. 
Gál, PhD. 
 

PROGRAM SCHŮZE VÝBORU  
1. Zasedání Redakční rady  
2. Kontrola zápisu a úkolů z minulého zasedání – doc. Pleva, CSc. 
3. Kurz ČLK  (27. 10. 2012) – schválení přednášejících 
4. Traumaregistr – prof. MUDr. L. Plánka, Ph.D. 
5. Příprava na jednání s MZČR 
6. Příprava na jednání s VZP 
7. Příprava členské schůze (11. 10. 2012. Rožnov pod Radhoštěm) 
8. Akreditace Nový Jičín  
9. Varia 
 

Zasedání Redakční rady 
V letošním roce bylo vydáno pouze jedno číslo. Redakce nemá k dispozici žádné příspěvky. 
Poslední příspěvky byly recenzenty zamítnuty. Podle metodiky IS VaVaI (RIV) je článek 
v ÚCH hodnocen jako druh výsledku Jrec – článek v českém neimpaktovaném recenzovaném 
časopise a je ohodnocen 4 body – viz příloha Metodika hodnocení.  
Je plánovaná digitalizace časopisu. 
Doc. Vyhnánek zajistí u  svých školenců k atestaci z úrazové chirurgie, vypracování odborné-
ho článku do časopisu Úrazová chirurgie jako povinnou podmínku k atestaci.  Provede první 
recenzi a určí druhého recenzenta.  
Prim. Nestrojil navrhl zpracovat přednášky IPVZ do publikační podoby a vydat jako součást 
vzdělávání. 
  
Kontrola zápisu a úkolů z minulého zasedání  
Docent Pleva přivítal členy výboru, poděkoval za organizaci kongresu. Proběhla kontrola 
zápisu a úkolů z minulého zasedání. Doc. Pleva informoval výbor o svém zvolení do výboru  
České chirurgické společnosti.  
 
Kurz ČLK   - Schválen Harmonogram kurzu ČLK č. 47/12 – Traumatologie, který se koná 
27.10.2012 v sídle ČLK v Praze – příloha č. 1. 
Schválen Harmonogram kurzu IPVZ , který se koná 8. 10. 2012 od 9,00 hodin na Budějovické 
ulici v Praze – příloha č. 2 
 
Traumaregistr  – prof. MUDr. L. Plánka, Ph.D. přednesl aktuální stav dat zadávaných jednotlivými 
traumatologickými centry do traumaregistru a upozornil na některá pracoviště, která doposud data 
nezadávají pravidelně (příloha 7). Současně upozornil na nutnost přesného zadávání dat do 
traumaregistru a seznámil výbor se zákonem, který rozšiřuje zadávání traumatologických dat na 
všechna chirurgická pracoviště v ČR. V současné době pracovní skupina již připravuje první návrhy 
na základní data do připravovaného traumaregistru. Vzhledem k tomu, že ani zákon nezajišťuje 
finanční dotace kodérů traumaregistru doc. Pleva doporučil využití některých dotačních programů MZ. 
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Výbor dále navrhl Indikátory kvality úrazové péče TC, které jsou požadovány MZ ČR. Jedná se o tyto 
indikátory: 
počet ošetřených polytraumat 
% letalita u polytraumat podle závažnosti polytraumatu hodnoceného ISS 
% počet nozokomiálních nákaz 
Další projednání indikátorů kvality bude na příští schůzi. 
 
Příprava na jednání s MZČR 
Doc. Pleva přečetl vyjádření dr. Šeblové (společnost urgentní medicíny), která trvá na Triáž 
pozitivitě – příloha č. 3. MZ ČR (dr. Seidlová) nechce TC II. stupně jmenovat. Předává 
aktivitu krajům. K již podaným žádostem jednotlivých krajů na akreditaci TC I.-II. stupně se 
MZČR vyjádří do jednoho měsíce.  
 
Platby VZP – z diskuze vyplynula nejednotnost financování traumatologické péče VZP  
jednotlivých traumacenter. As. Šimánek zjistí stav financování na VZP.  Za ČSÚCH bude 
zaslán dopis na VZP s dotazem na financování signálních kódů a dalšího financování TC 
v roce 2013 s důrazem na nutnost písemného vyjádření VZP k této problematice. 
Výbor podpořil text dopisu odeslaný ředitelstvím FNKV na vedení VZP, který požaduje 
zlepšení financování TC a ponechání dosavadního příspěvku VZP pro traumatologickou péči 
v TC v roce 2013. Výbor současně doporučil všem vedoucím TC zkontrolovat dotace VZP na 
jednotlivá TC v roce 2012. Výbor doporučil dále pokračovat ve spolupráci s ANČR v řešení 
této problematiky.   
 
Příprava členské schůze (11. 10. 2012. Rožnov pod Radhoštěm) 
Schválen program plenární schůze ČSÚCH, která se koná dne 11. 10. 2012 v rámci XI. 
Ostravských trauma dnů – příloha č. 4. V rámci plenární schůze budou vyhlášeny výsledky 
voleb. Po ukončení schůze proběhne zasedání nově zvoleného výboru. 
 
Akreditace Nový Jičín – schváleno. 
 
Varia 
Hospitalizace dětí – návrh novely zákona o ZS – přílohou č. 5 
Informace o vyhlášení výzvy v rámci IOP na vybudování a modernizaci heliportů – př. č. 6 
Seminář „Sdílení nástrojů elektronického zdravotnictví očima uživatelů dne 3. října 
v Lékařském domě v Praze – zúčastní se doc. Vyhnánek, CSc. 
Prim Houser informoval výbor o konání Odborné konference k 60. výročí samostatné 
traumatologie v Ústí nad Labem, která se koná 18.-19. října 2012. Kontakt: 
petr.obruba@kzcr.eu  
Prim. Kopačka informoval výbor o akci Setkání traumatologů v Českých Budějovicích na 
téma Aktuální otázky z traumatologie, která se koná dne 4. října 2012. Kontakt: 
urazove@nemcb.cz  
 
Noví členové 
MUDr. Júlia Mullerová, Prešov 
MUDr. Václav Mikolášek, Plzeň 
 
Další zasedání výboru ČSÚCH se bude konat dne 10. 10. 2012 od 13,00 hodin v Beskydském hotelu 
Relax v rámci XI. Ostravských traumatologických dnů. 
 
Úkoly 

1. Komunikace s VZP ohledně proplácení signálních kódů 
Z.: MUDr. Šimánek 
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2. Návrh dalších indikátorů kvality hodnocení traumatologické péče 
Z.: všichni 
 

Návrh bodů do programu na další zasedání výboru dne 10. 10. 2012 
Zasedání Redakční rady  
Kontrola zápisu a úkolů z minulého zasedání  
Návrhy na akce v roce 2013 
VZP – proplácení signálních kódů 
Varia 

 
Rozdělovník 
Členové výboru 
Prof. MUDr. L. Plánka, Ph.D. 
MUDr. M. Kloub 
 
Přílohy 
P1 – Harmonogram kurzu ČLK 
P2 - Harmonogram kurzu IPVZ 
P3 – Vyjádření Společnosti urgentní medicíny 
P4 - Program plenární schůze ČSÚCH 
P5 - Návrh novely zákona o ZS 
P6 – Výzva IOP 
P7 – traumaregistr 
 
 
 
 
Zapsala: P. Segarová 
Schválil: doc. MUDr. Leopold Pleva, CSc.,  
předseda ČSÚCH ČLS JEP 


