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Z á p i s 
 

ze zasedání výboru České společnosti pro úrazovou chirurgii ČLS JEP, 
které se konalo  dne 24. dubna  2013 v rámci 4. Trilaterálního sympozia v Rožnově pod 

Radhoštěm 
 

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

PROGRAM SCHŮZE VÝBORU  
 

1. Zasedání Redakční rady  

2. Kontrola zápisu a úkolů z minulého zasedání – doc. Pleva, CSc. 

3. Výroční zpráva Traumacenter ČR za rok 2012 – prim. Kopačka 

4. Postgraduální vzdělávání – dr. Kudrna 

5. Informace z jednání RR časopisu Rozhledy v chirurgii – doc. dr. Vyhnánek, CSc. 

6. Informace z jednání pracovní skupiny pro tématiku VZP 

7. Informace z jednání na MZ ČR 

8. Varia 

 

Kontrola zápisu a úkolů z minulého zasedání 

Doc. Pleva přivítal zúčastněné a provedl kontrolu minulého zápisu. 

Výroční zpráva Traumacenter ČR za rok 2012  

Prim. Kopačka zpracoval výroční zprávu traumacenter ČR, která je přílohou č. 1. 

Informace z jednání RR časopisu Rozhledy v chirurgii  

Doc. Pleva navrhl doc. Čižmáře do RR Rozhledů v chirurgii. Doc. Čižmář s nominací souhlasí.  

Informace z jednání pracovní skupiny pro tématiku VZP 

Doc. Pleva a prim. Procházka informoval výbor o jednání na VZP, které se konalo dne 27. 3. 2013               

v Praze. Zápis z jednání přílohou č. 2. Zástupci VZP informovali výbor o domluvě s NRC, který má 

zpracovat case mix polytraumat. Taktéž proběhla komunikace ohledně financování traumacenter s AN 

ČR, příloha č. 3. Problematiku financování a organizace úrazové péče je potřeba medializovat. 

Proběhla diskuze se závěrem, že je potřeba se problematikou více zajímat. Bude svoláno jednání 

pracovní skupiny k sazebníku seznamu zdravotních výkonů s bodovými hodnotami na 16. 5. 2013 od 

16,00 hodin v hotelu Globus v rámci kongresu Traumaden Praha 2013, kde bude přítomna ustanovená 

pracovní skupina (prim. Nestrojil, doc. Pleva, doc. Čižmář, prim. Procházka, prim Lukáš, dr. Belán). 

Účast všech je nutná. 
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Informace z jednání na MZ ČR 

Doc. Pleva informoval výbor o jednání s ministrem zdravotnictví a ing. Petrem Noskem, náměstkem 

pro zdravotní pojištění.  Ministr zdravotnictví odmítl stanovit traumacentra II. stupně. Problematiku 

financování traumatologické péče předal náměstkovi ing. Noskovi, kterému byl zaslán zápis z jednání 

na VZP s průvodním dopisem (příloha č. 4) 

Varia 

Doc. Mašek požádal za výbor ČSÚCH o zařazení základního oboru traumatologie do nástavbových 

specializací: algeziologie, ortopedická protetika, popáleninová medicína a tělovýchovné lékařství. 

Souhlasná odpověď byla zaslána pouze z oboru ortopedická protetika. Prof. Rokyta (obor 

algeziologie) se vyjádřil, že se jedná o velmi závažnou změnu, kterou je třeba předložit výboru jejich 

společnosti k diskuzi.  Doc. Máčková (obor Tělovýchovné lékařství) se vyjádřila, že není třeba měnit 

specializační náplň oboru. 

Výbor schválil hromadné proplacení příspěvků za členy společnosti do ESTES.  

Prim. Dědek připomínkoval Standard předoperačního vyšetření, připomínky přílohou č. 5. 

Doc. Pleva informoval výbor o konání VR ČLK. Petice ohledně omezení zdravotní péče, která bude 

základem pro jednání v Parlamentu, obsahuje 100 tisíc podpisů.  Návrh na složení Oborové komise 

ČLK – doc. Vyhnánek, doc. Mašek, doc. Čižmář- schváleno výborem. 

 

Doc. Pleva informoval výbor o záměru založení Akademie Medicíny katastrof v MsK. Pozval 

přítomné na první zasedání zainteresovaných.  

 

Akce: 

12.-13. září 2013 Mezinárodní kongres úrazové chirurgie a soudního lékařství. Téma: Polytrauma a 

komplikace v chirurgické péči. www.kongres-mikulov.cz   

 
Další zasedání výboru ČSÚCH bude upřesněno. 
 
Úkoly 
1. Zpracování konceptu článku k financování traumacenter ČR a zaslání na leopold.pleva@fno.cz  
 T: 15. 5. 2013   Z.: všichni členové výboru 
2. Zajištění potřebné publikace, kontakty zaslat na leopold.pleva@fno.cz  
 T:  15. 5. 2013   Z.: všichni členové výboru 
3. Jednání s prof. Rokytou -  opakovaná žádost o zařazení do oboru 
 T.: 30. 5. 2013   Z.: doc. Vyhnánek  

 
Návrh bodů do programu na další zasedání výboru  
1. Schválení konceptu článku ohledně financování traumacenter 
 
Rozdělovník 
Členové výboru 
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Přílohy 
1. Výroční zpráva traumacenter ČR 
2. Zápis z jednání na VZP 
3. Komunikace s AN ČR 
4. Komunikace s MZ ČR 
5. Připomínky ke Standardu předoperačního vyšetření 

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


