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Z á p i s 
z členské schůze České společnosti pro úrazovou chirurgii ČLS JEP,  

která se konala  
dne 26. září 2013 v rámci kongresu Novákovy dny Brno 

 
 

PROGRAM 
 
 

1. Organizace úrazové péče – doc. MUDr. L. Pleva, CSc. 

2. Vzdělávací systém v úrazové chirurgii – doc. MUDr. M. Mašek, CSc. 

3. Traumaregistr – zákon 372/2011 par. 83 platnost od roku 2014 – MUDr. T. Dědek, Ph.D. 

4. Stav kultivace sazebníku – MUDr. P. Nestrojil, CSc. 

 
Organizace úrazové péče 
Doc. Pleva, CSc. přivítal členy odborné společnosti. Informoval přítomné o organizaci 
úrazové péče v ČR. Nepovedlo se prosadit Věstník o organizaci traumacenter v ČR v takovém 
znění, jak navrhovala odborná společnost. Snaha o jeho prosazení bude pokračovat.  
Akreditace pracovišť 
Do této chvíle bylo uděleno celkem 44 pracovištím akreditace pro vzdělávání v úrazové 
chirurgii 
Časopis Úrazová chirurgie 
Na základě výběrového řízení byla podepsaná smlouva s novou tiskárnou. Předpokladem je, 
že do konce roku budou vydány ještě tři čísla tak, aby byl skluz ve vydávání částečně 
vyrovnán.  
Vzdělávací systém  
Doc. Mašek, CSc. informoval přítomné o současném vzdělávacím systému. Úroveň 
vzdělávání hodnotí jako vynikající, systém je funkční. Musí být striktně dodržována litera 
zákona. V průměru je erudováno 10 lékařů ročně.  
Traumaregistr 
Prim. Dědek informoval přítomné o Traumaregistru – prezentace je přílohou č. 1 tohoto 
zápisu. 
Vyhláška MZ ČR č. 440/01 O odškodnění bolesti a ztížení společenského uplatnění 
Prim. Filipínský informoval přítomné o připravovaném zrušení vyhlášky. Na žádost soudu 
byla vyhláška přepracována (příloha č. 2).  
Zpráva pokladníka ČSÚCH 
Předseda společnosti informoval o finanční situaci společnosti úrazové chirurgie ČLS JEP. 
V současné době je účet ČSÚCH v mínusové bilanci 21 tis Kč, která byla způsobena tím, že 
ČLS JEP již nemůže dotovat zahraniční příspěvky všech řádných členů ČSÚCH do 
společnosti ESTES. Předseda společnosti vyzval účastníky k dodržování platby členských 
příspěvků. Výbor ČSÚCH se bude snažit negativní bilanci vyrovnat.  
Zpráva revizní komise 
V roce 2012-2013 nebyly revizní komisí projednávány žádné stížnosti ani legislativní 
problémy ČSÚCH. 
 
V Brně 26. září 2013  
 
Doc. MUDr. Leopold Pleva, CSc. 
předseda ČSÚCH ČLS JEP 


