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Z á p i s 
 

ze zasedání výboru České společnosti pro úrazovou chirurgii ČLS JEP, 
které se konalo  dne 10. října  2012 v rámci kongresu XI. Ostravské traumatologické dny 

v Rožnově pod Radhoštěm 
 

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, prim. Nestrojil, CSc., dr. März, 
prim. Guřan, prim. Procházka, prim. Lukáš, Ph.D., dr. Rybář, prim. Dědek, Ph.D., dr. Belán  
Omluveni: prim. Ščudla, prof. Havránek, CSc., prof. Gál, PhD. 
 

PROGRAM SCHŮZE VÝBORU  
1. Zasedání Redakční rady  
2. Kontrola zápisu a úkolů z minulého zasedání  
3. Návrhy na akce v roce 2013 
4. Informace ze semináře Sdílení nástrojů elektronického zdravotnictví  očima uživatelů 
5. VZP – proplácení signálních kódů 
6. Varia 

a. Členská schůze ČSÚCH 
b. Indikátory kvality  

 

Zasedání Redakční rady  
Příspěvky od atestantů budou zpracovávány do odborných článků. Prvním recenzentem 
bude předseda atestační komise, který určí druhého recenzenta. 
Kontrola zápisu a úkolů z minulého zasedání  
Docent Pleva přivítal přítomné členy výboru a přečetl omluvný dopis doc. Klečky. 
Proběhla kontrola zápisu a úkolů z minulého zasedání. Doc. Pleva poděkoval členům 
výboru, kteří přednášeli na IPVZ dne 8. 10. 2012.   
Návrhy na akce v roce 2013 

- VI. Trilaterální dny s mezinárodní účastí. Hlavní téma: Kriminální úrazy, Hromadné 
úrazy a otravy, Nové postupy v úrazové chirurgii, 24.-26. 4. 2013. Rožnov pod 
Radhoštěm. Beskydský hotel Relax 

- 14. Bedrnův den. 18.-19. dubna 2013 Hradec Králové 
- VIII. Traumatologický den. Hlavní téma: Komplikace v traumatologii. 16. 5. 2013 

Hotel Globus Praha 
- XVI. Novákovy traumatologické dny. Hlavní téma: Gerontotraumatologie, Kloubní 

náhrady u úrazových pacientů. 26.-27. 9. 2013. Hotel Maximus Resort Hotel Brno 
Doc. Pleva, CSc. poděkoval doc. Maškovi, CSc. za organizaci kongresu v Mikulově, kde byla 
účast cca 300 odborníků a 75 přednášek. 
Informace ze semináře Sdílení nástrojů elektronického zdravotnictví  očima uživate-
lů 

Semináře, který byl zaměřen na elektronické zdravotnictví, se zúčastnil doc. Vyh-
nánek. Předal výboru Doporučení pro strategii elektronického zdravotnictví (eHealth) 
pro Českou republiku (uloženo na sekretariátě společnosti v tištěné podobě). Jedná se 
o výsledek spolupráce WHO Euro a MZ ČR v rámci dvouleté smlouvy o spolupráci 
(BCA) 2010-2011 v oblati eHealth. Nejpropacovanější systém eHealth má Norsko 
(www.nhn.no). Zdravotní organizace patří mezi komplexní organizace – změna 
v jakémkoliv sektoru má za následek další (mnohdy nezamýšlené) důsledky, je tudíž 
vždy problematická. Metoda Lean (zavedená v Toyotě) umožňuje vyhotovení 
grafických map popisujících různé fáze péče o pacienta s možností zkoumání každého 
kroku a jeho vazeb. HIS (Healt info syst) svým zavedením ovlivňují výkonnost 
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organizace na desetiletí s vytvořením nových vazeb a rozdělení úkolů. EHR 
(elektronický zdravotní záznam) však paradoxně vyžaduje větší časové nároky než 
pouhá papírová dokumentace. Často se vyvíjejí „zítřejší technologie pro včerejší 
problémy“ – tzn. sociotechnický charakter se rozdělí na technologický, kdy pře-
vládnou technici, protože odborníci na řešenou problematiku ztratí dech a ustoupí do 
pozadí. Všeobecné problémy v oblasti eHealth a telelmedicíny: 
- poměr: přidaná práce /  přínos  

Příklad: telemedicínské nahlášení srdečního šelestu u dítěte zkrátí podstatně dobu 
vyšetření specialistou (přínos) avšak PL se setká aplikuje postup 1x za rok a musí 
si osvojit komplikovaný postup (přidaná práce) ….program se nepodařilo reali-
zovat pro tento nepoměr.  

- Dánsko: dobře fungující  
- Norsko: problémy, protože rozsah a požadavky nastaveny šířeji a podrobněji něž 

v Dánsku; Norsko však má dobré registry   
 
VZP – proplácení signálních kódů 
Úhrada za péči poskytovanou v traumacentrech není v letošním roce ze strany VZP prováděna. Je 
nutné vstoupit do jednání s VZP a požádat o podporu asociaci velkých a malých nemocnic. 
Varia 

Členská schůze ČSÚCH 
Docent Pleva přečetl program plenární schůze, který byl výborem schválen.  
Prim. Lukáš informoval o negativním hospodaření, ke kterému došlo vzhledem 
k platbám členských příspěvků všech členů společnosti do ESTES. ČLS JEP již 
neposkytuje dotaci na zahraniční členství. Jako jedna z možností je zvýšení 
členského příspěvku do ČSÚCH na 300,- Kč. Návrh byl schválen a bude 
předložen členské schůzi. Druhým návrhem byla platba za garanci kongresu. Na 
dalším zasedání bude předložen návrh ceníku. 
Indikátory kvality  
- počet ošetřených polytraumat 
- % počet nozokomiálních nákaz u operovaných pacientů (DRG&) 
- reoperace z registru 

       Úkol z MZČR bude převeden na zasedání nově zvoleného výboru.  
      Prim. Dědek informoval o způsobu sledování kvality na pracovišti v Hradci        
      Králové. Dotazník zašle k náhledu ostatním členům výboru. Nemocnice jsou ze   
      zákona povinny zveřejňovat indikátory kvality. Jedná se o daný trend. Proběhla  
      diskuze k tématu. 

       Traumatologická péče v ČR 
Dalším úkolem pro nově zvolený výbor bude znovu iniciovat diskuzi s MZČR, 
která je zřizovatelem systému traumatologické péče, který musí být opřen o zákon. 
Výbor připraví písemnou žádost k projednání traumatologické péče a zašle 
nadřízenému dr. Seidlové, která zaujímá negativní stanovisko – viz zářijový zápis 
ze schůze. Prim. Dědek zašle výboru přednášku na toto téma. Z diskuze vyplynul 
požadavek vrátit se k závěru výboru ze schůze v srpnu 2011 v Mikulově – viz 
zápis srpen 2011. 

 
 
 
Další zasedání nově zvoleného  výboru ČSÚCH se bude konat po členské schůzi dne 11. 10. 2012 
v Rožnově pod Radhoštěm. 
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Úkoly 
1. Návrh ceníku za garanci výboru 
2. Dotazník na sledování kvality 
3. Indikátory kvality 
4. Iniciace jednání s VZP 
5. Žádost o podporu asociace velkých a malých nemocnic 
6. Žádost o projednání traumatologické péče na MZČR 

 
 
Rozdělovník 
Členové výboru 
Prof. MUDr. L. Plánka, Ph.D. 
 
 
 
 
 
Zapsala: P. Segarová 
Schválil: doc. MUDr. Leopold Pleva, CSc.,  
předseda ČSÚCH ČLS JEP 


