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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  2013 v rámci Novákových traumatologických dnů v Brně 

 
Přítomni:  doc. MUDr. L. Pleva, CSc., doc. MUDr. F. Vyhnánek, CSc., doc. MUDr. M. 
Mašek, CSc., prim. P. Kopačka, prim. M. Carda, MUDr. K. Kudrna, MUDr. J. Marz, prim. 
M. Guřan, Ph.D., prim. J. Procházka, doc. MUDr. I. Čižmář, Ph.D., prim. P. Nestrojil, prim. J. 
Filipínský, MUDr. M. Šír, MUDr. J. Šrám, prim. K. Edelmann,  
Omluveni: prim. T. Dědek, Ph.D., as. MUDr. Šimánek, prof. Gál, CSc., prof. Havránek, CSc.  
Hosté: prof. MUDr. Šimko, CSc.  

PROGRAM SCHŮZE VÝBORU  
 

1. Redakční rada – doc. MUDr. L. Pleva, CSc., Bc. P. Segarová 
2. Traumaregistr TC + příprava zajištění nového zákonného úrazového registru – prof. 

MUDr. L. Plánka, Ph.D., MUDr. T. Dědek, Ph.D. 
3. VZP financování traumatologické péče – doc. MUDr. L. Pleva, CSc. 
4. Nový sazebník výkonů – MUDr. P. Nestrojil, CSc. 
5. Vzdělávání v úrazové chirurgii – doc. MUDr. M. Mašek, CSc. 
6. Zrušení vyhlášky 440/2001 – právní dopady – MUDr. J. Filipínský 
7. ESTES – další mezinárodní spolupráce – prof. MUDr. P. Wendsche, CSc.  
8. Varia 

a. Prezentace ČSÚCH ČLS JEP v Senátu ČR dne 19. 11. 2013 – MUDr. K. 
Kudrna 

b. Sjezdy v roce 2014 – všichni 
c. Další aktivity výboru (workshopy, atd.) 

 

Doc. Pleva, CSc. přivítal všechny přítomné a poděkoval za organizaci kongresu Novákovy 

trauma dny. Výbor schválil program připravované členské schůze. 

Doc. Pleva navrhl, vzhledem k současné politické situaci, znovu oslovit ministra zdravotnictví 

ohledně vyhlášky, která stanovuje síť traumacenter ČR.  Doporučil Nemocnici Zlín zažádat o 

zařazení do této sítě. Nemocnice Jihlava, Karlovy Vary a Pardubice je v gesci hejtmanů.  

Dále stanovená pracovní skupina předloží ministrovi nesouhlasné stanovisko ohledně VP 

ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí. Totéž zpracuje Akreditační komise pro obor 

traumatologie.  

Stanovena pracovní skupina: doc. Pleva, doc. Mašek, prim. Procházka, dr. Kudrna,  

Redakční rada  

Doc. Pleva informoval výbor o současném stavu časopisu. Na základě výběrového řízení byla 

zvolena nová tiskárna. Členům výboru bylo předáno nově vytištěné číslo. Předpokladem je, že 

do konce roku budou vydány ještě tři čísla tak, aby byl skluz částečně vyrovnán.  

Traumaregistr TC + příprava zajištění nového zákonného úrazového registru  

Prim. Dědek byl omluven z účasti na výboru. Bod se přesunul na členskou schůzi. 
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VZP financování traumatologické péče  

Klíčovým vodítkem pro zlepšení financování je změnit index hodnocení DRG polytraumat a 

sdružených poranění. Doc. Pleva bude iniciovat schůzku na Ústředí VZP na téma financování 

traumacenter a organizaci traumatologické péče v ČR.  

Nový sazebník výkonů  

Prim. Nestrojil informoval výbor o zpracovaných kalkulačních listech. Prověří situaci ohledně 

nenasdílených kódů. Nový sazebník se stále připravuje, jeho vydání je přesunuto na rok 2015. 

Byl zaveden kód A000641 – implantát bez specifikace, který bude proplácen jako ZUM 

v plné výši. Prim. Nestrojil vysvětlil výboru vysokou náročnost zpracovávané tématiky, t.č. je 

celá agenda kalkulačních listů Úrazové chirurgie – 503, 513, 523, 533 – předána a 

zkompletována na odboru pojišťoven MZ ČR a t.č. provádí PS MZ ČR z rozhodnutí náměstka 

ministra zdravotnictví ing. Noska revizi kalkulačních listů napříč všemi chirurgickými obory 

(nedostatky a nesoulad mezi obory ve zdravotnické technice a přístrojích, atd.). doc. Čižmář a 

prim. Procházka nabízejí spolupráci na sazebníku. NRC, která spadá pod VZP, blokuje 

překlápění kalkulačních listů výkonů na DRG.  

Vzdělávání v úrazové chirurgii  

11. – 20. 11. 2013 Předatestační kurz LF Olomouc, traumatologická atestace 4. 12. 2013 

Traumatologické atestace v roce 2014: na jaře v Plzni a na podzim v Hradci Králové, v roce 

2015 na jaře v Praze-Motol a na podzim v Brně.  

Žádost nemocnice Uherskohradišťské nemocnice a.s. o udělení akreditace pro obor 

specializačního vzdělávání v traumatologii byla schválena s podmínkou doplnění spolupráce 

s lékaři chirurgického oddělení.  

Zrušení vyhlášky 440/2001 – právní dopady  

Prim. Filipínský informoval výbor o zpracovaným změnách a právních dopadech vyhlášky 

440/01 Sb., která bude zrušena. Zpracované změny jsou přílohou č. 1 zápisu. Posuzování 

bolestného přechází na soudy. Doc. Mašek, který jednal s nejvyšším státním zástupcem JUDr. 

Zemanem doporučuje zveřejnit na webových stránkách společnosti níže uvedený text. 

Výborem schváleno. 

Při výběru znalce z oboru zdravotnictví v rámci postupu dle par. 105 odst. 1 trestního řádu je 

třeba, aby orgány činné v trestním řízení volily znalce z odborného hlediska odpovídajícího 

odvětví. 

Pro potřebu stanovení mechanizmu vzniku zranění v rámci šetření trestných činů proti životu 

a zdraví jsou kompetentní především znalci z odvětví soudního lékařství. 
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U znalců z klinických odvětví (traumatologie, popř. chirurgie) leží těžiště jejich posuzování 

naopak ve vysoce náročném posuzování poskytnuté zdravotní péče, zejména co se týče 

správnosti diagnostických a terapeutických postupů, příp. vzniklých komplikací.  

Varia 

Doc. Pleva předložil výboru dlužníky za členství do ČSÚCH ČLS JEP. 

Doc. Pleva přečetl členům výboru vyjádření českých producentů o stavu zdravotnických 

prostředků na českém trhu. Výbor vyslovil podporu.  

Prezentace ČSÚCH ČLS JEP v Senátu ČR dne 19. 11. 2013  

Vzhledem k současné politické situaci byl termín prezentace v Senátu na přesunut na 19. 11. 

2013. Výbor schválil program a účastníky. Organizačně zajistí MUDr. K. Kudrna. Pozvánky 

budou rozeslány na ředitelé větších nemocnic, zástupcům MZ, NRC, VZP a dalších 

pojišťoven. 

Program  

1. Organizace úrazové péče - dr. K. Marz 
2. Vzdělávací systém v úrazové chirurgii – doc. Vyhnánek, CSc. 
3. Financování traumatologické péče – prim. Nestrojil, CSc. 
4. Péče o traumatizované seniory – dr. K. Kudrna 
5. Rehabilitace po úrazech – prim. J. Papoušek, CSc.  

 

Sjezdy v roce 2014  
14.-16.11.2013.XII. Kongres České společnosti chirurgie ruky s mezinárodní účastí. Beskydy, 
RC Sepetná – výbor schválil garanci 
11.-13. 12. 2013 Medicína katastrof Rožnov pod Radhoštěm  – výbor schválil garanci 
14.-15. 5. 2014 Traumavideosympozium České Budějovice 
19.-20. 5. 2014 Pražské chirurgické dny 
14.-17. 5. 2014 ECTES Frankfurt 
29. 5. 2014 IX. Traumatologický den Praha, Téma: Poranění cév, Zlomeniny pánve  – výbor 
schválil garanci 
5.-6. 6. 2014 Pardubické traumatologické dny– výbor schválil garanci 
12.-13. 6. 2014 Harrachovské chirurgické dny – výbor schválil garanci 
4.-5. 9. 2014 Mikulov, Kongres úrazové chirurgie a soudního lékařství  – výbor schválil 
garanci 
13. – 14. 11. 2014 Brixovy dny, Slovensko 
 
Další zasedání výboru ČSÚCHse bude konat dne 11. 12. 2013 v Beskydském hotelu Relax 
v Rožnově pod Radhoštěm.. 
 
Úkoly 

1. Iniciovat schůzku zástupců výboru s ministrem zdravotnictví ČR 
T.: ihned    Z.: doc. Pleva, CSc. 

2. Iniciovat schůzku zástupců výboru s vedením VZP 
T.: ihned    Z.: doc. Pleva, CSc. 

3. Organizace prezentace výboru v Senátu 
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T.: ihned    Z.: dr. Kudrna 
4. Prověřit situaci ohledně nenasdílených kódů 

T.: 30. 11. 2013   Z.: prim. Nestrojil 
5. Zaslat prim. Nestrojilovi seznam nenasdílených kódů 

T.: 31. 10. 2013    Z.: všichni 
 
 
 
Zrušené členství 
MUDr. Martin Pompach. Pardubice 
MUDr. Peter Vyskočil. Brno 
 
Noví členové 
MUDr. Marek Wangler. Třebíč 
MUDr. Jaroslav Krček. Příbram 
MUDr. Szeliga Jiří. Prostřední Suchá 
 
 
Rozdělovník 
Členové výboru 
 
 
 
Přílohy 
Zpracování změn vyhlášky 440/Sb. 
 
 
 
 
 
 
Zapsala: P. Segarová 
Schválil: doc. MUDr. Leopold Pleva, CSc.  
předseda ČSÚCH ČLS JEP 


