Zápis
ze zasedání výboru České společnosti pro úrazovou chirurgii ČLS JEP,
které se konalo dne 6. února 2013 v Úrazové nemocnici v Brně
Přítomni: doc. Pleva, CSc., doc. Vyhnánek, CSc., doc. Mašek, Ph.D., prim. Carda, prim. Filipínský,
doc. Čižmář, Ph.D., prim. Šimánek, PhD., dr. März, prim. Guřan, PhD., prim. Procházka, dr. Belán,
dr. Kudrna, prim. Edelmann

Omluveni: prof. Havránek, CSc., prof. Gál, PhD. prim. Lukáš, Ph.D., prim. Dědek, Ph.D., prim.
Kopačka
PROGRAM SCHŮZE VÝBORU

1.
2.
3.
4.
5.

Zasedání Redakční rady
Kontrola zápisu a úkolů z minulého zasedání – doc. Pleva, CSc.

Výroční zpráva Traumacenter ČR za rok 2012 – prim. Kopačka
Zápis z jednání Pracovní skupiny k SZV MZ – prim. Nestrojil
Zařazení oboru traumatologie k získání specializované způsobilosti v certifikovaném kurzu
Ortopedická protetika – doc. Pleva, CSc.
6. Zápis ze schůze SOR Traumatologie konané dne 4. 12. 2012 – doc. Mašek, CSc.
7. Traumaregistr – prim. Dědek, Ph.D.

8. Varia
Zasedání Redakční rady
Číslo 3/12 je připraveno k Redakční radě. Proběhla diskuze k zařazení postgraduálního
vzdělávání do časopisu Úrazová chirurgie. Postgraduální vzdělávání nebude zatím do
Úrazové chirurgie zahrnuto. Dr. Kudrna zpracuje způsob zpracování postgraduálních
článků do Rozhledů v chirurgii. Doc. Vyhnánek přednese na Redakční radě časopisu
Rozhledy v chirurgii žádost o garanci příspěvků z úrazové chirurgie výborem ČSÚCH.
Kontrola zápisu a úkolů z minulého zasedání
Ředitel ÚN Brno ing. Doležel přivítal členy výboru a seznámil přítomné s projektem
vytvoření nového pracoviště Oddělení stálé chirurgické a úrazové služby ÚN v Brně.
Docent Pleva poděkoval řediteli Úrazové nemocnice Ing. Doleželovi za přijetí a provedl
kontrolu zápisů a úkolů z minulého zasedání.
Výroční zpráva Traumacenter ČR za rok 2012
Prim. Kopačka se z jednání výboru omluvil. Zatím nemá k dispozici žádnou výroční zprávu.
Formulář je přílohou č. 1. Zpracované výroční zprávy odeslat na kopacka@nemcb.cz do 31. 3.
2013.
Zápis z jednání Pracovní skupiny k SZV MZ
Prim. Nestrojil se z jednání výboru omluvil, příspěvek přednesl doc. Mašek.
VZP
Vzhledem k důležitosti a náročnosti jednání s VZP byla pracovní skupina rozšířena o další členy.
Složení pracovní skupiny: prim. Nestrojil, CSc., prim. Lukáš, Ph.D., doc. Čižmář, Ph.D., prim.
Procházka, MUDr. Belán. Jednání pracovní skupiny bude iniciovat prim. Procházka. Doc. Mašek
bude informovat prim. Nestrojila o rozšíření skupiny.

SK je nutné stále zadávat. Čísla budou využita k jednání s VZP. Na téma financování
traumapéče v ČR bude také osloven ministr zdravotnictví a Asociace nemocnic.
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Prezentace DRG systém – příloha k zápisu č. 2.
Zařazení oboru traumatologie k získání specializované způsobilosti v certifikovaném kurzu
Ortopedická protetika

Doc. Pleva informoval výbor o žádosti zařazení oboru traumatologie do výše zmiňovaného certifikovaného kurzu. Žádost byla odeslána doc. MUDr. Ivu Maříkovi, CSc.,
odbornému sekretáři ortopedicko-protetické společnosti s pozitivní odezvou.
Zápis ze schůze SOR Traumatologie konané dne 4. 12. 2012
Doc. Mašek informoval výbor o výsledcích jednání schůze SOR.
Termín atestace z úrazové chirurgie je 31. 5. 2013 na 1. LF UK Praha. Termín předatestačního
kurzu upřesní MUDr. K. Kudrna. Na LF Olomouc bude atestační zkouška z úrazové chirurgie dne
4. 12. 2013 a předatestační kurz ve dnech 11.-20. 11. 2013.
Traumaregistr
Prim. Dědek se ze zasedání výboru omluvil. Zasedání skupiny NRÚ se bude konat dne 20. 2.
2013, kde bude přítomen doc. Pleva, CSc., prof. Plánka, Ph.D., prim. Dědek, Ph.D. O výsledcích
jednání bude výbor informovat na příštím zasedání.

Varia
Indikátory kvality
- počet ošetřených polytraumat (kvantitativní parametr)
- % počet infektů v operační ráně
- neplánované reoperace %
MZČR zatím neodpovědělo. Výbor doporučil vykazovat schválené IK ve výročních
zprávách.
Prim. Filipínský informoval výbor o zřízení Oddělení stálé chirurgické a úrazové služby
(OSCHUS) při ÚN v Brně a jeho struktuře. Výbor tuto aktivitu podpořil.
Novelizace vyhlášky č. 185 – výbor ČSÚCH nebyl MZČR v připomínkovém řízení
osloven. Připomínky k novelizaci (příloha č. 3) byly odeslány na MZČR, ČLK, ČLS JEP.
Prof. Blahoš (ČLS JEP) a MUDr. Kubek (ČLK) podpořil i požadavky výboru ČSÚCH.
Členové výboru osloví své ředitele s žádostí o podporu připomínek k vyhlášce. Po
telefonické domluvě mgr. Poláková (MZČR) potvrdila přijetí připomínek výboru ČSÚCH
a přislíbila zaslat vyjádření po zasedání komise MZČR přibližně do 1 měsíce.
Předoperační vyšetření – prim. Dědek se zúčastnil jednání pracovní skupiny, která
budou pokračovat. Z jednání výboru se omluvil. Zápis z uvedeného jednání je přílohou č.
4.
Doc. Mašek upozornil, že dochází k matení pojmů úrazová chirurgie – traumatologie.
Výbor se shodl na používání výrazu úrazová chirurgie.
Doc. Vyhnánek informoval členy výboru o možnosti složení atestace z intenzivní
medicíny v chirurgických a interních oborech. Tato odbornost je nutná pro pracovníky
oborových JIP nejen na akreditovaných pracovištích.
Doc. Pleva, CSc. informoval výbor o připravovaných kongresech:
ESTES – 14th European Congress of Trauma ane Emergency Surgery, Lyon, Francie
C-NAIL Sympozium a workshop v Novém Městě na Moravě, Téma: Osteosyntéza patní
kosti, 23. března 2013, Pardubická nemocnice, přihlášení: zuzana.vv@medin.cz
Certifikovaný kurz Perioperační sestra v traumatologii, 13.-15. 3. 2013 TC FN Ostrava
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Dětské zlomeniny Zbiroh 2013, 22.-23. 5. 2013, prof. MUDr. Petr Havránek, CSc. –
pozvánka přílohou č. 5
Traumatologický den Praha, 16. 5. 2013, téma: Komplikace v traumatologii
Novákovy dny 26.-27. 9. 2013 – téma Gerontotraumatologie
Moravské traumatologické dny – téma Nestability
Návrh ČLS JEP – udělování cen, Směrnice předsednictva ČLS JEP č. 1/2012 – Pocty a
ceny – příloha č. 6
Ediční plán Rozhledů v chirurgii – polytrauma, březen 2014, doc. MUDr. F. Vyhnánek,
CSc.
Další zasedání výboru ČSÚCH se bude konat dne 24. dubna 2013 od 14,00 hodin v rámci
4. Trilaterálního sympozia v Beskydském hotelu Relax v Rožnově pod Radhoštěm.
Zrušené členství na vlastní žádost
MUDr. František Sukup
Návrh bodů do programu
1. Postgraduální vzdělávání
2. Informace z jednání RR časopisu Rozhledy v chirurgii
3. Zpracování výročních zpráv Traumacenter ČR
4. Informace z jednání pracovní skupiny pro tématiku VZP
Úkoly
1. Způsob zpracování postgraduálních článků
T.: příští konání výboru
Z.: MUDr. K. Kudrna
2. Informace z Redakční rady časopisu Rozhledy v chirurgii ohledně žádosti o garanci

3.
4.
5.
6.

příspěvků z úrazové chirurgie výborem ČSÚCH
T.: příští konání výboru
Z.: doc. MUDr. F. Vyhnánek, CSc.
Výroční zprávy 2012
T.: příští konání výboru
Z.: všichni vedoucí traumacenter
Informace z jednání nové pracovní skupiny pro tématiku VZP
T.: příští konání výboru
Z.: určená pracovní skupina
Oslovit ředitele nemocnic s žádostí o podporu připomínek k vyhlášce č. 185
T.: příští konání výboru
Z.: všichni vedoucí traumacenter
Oslovit písemně ministra zdravotnictví, Asociaci nemocnic a VZP s žádostí o jednání
na téma financování traumapéče v ČR
T.: ihned
Z.: doc. MUDr. L. Pleva, CSc.

Rozdělovník
Členové výboru
Přílohy
P1 – formulář VZTC
P2 – DRG systém
P3 – Připomínky k novelizaci vyhlášky č. 185
P4 – Předoperační vyšetření
P5 – Dětské zlomeniny Zbiroh
P6 – Směrnice ČLS JEP - ceny

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