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Z á p i s 
 

ze zasedání výboru České společnosti pro úrazovou chirurgii ČLS JEP, 
které se konalo  dne 11. prosince  2013 v rámci Mezinárodní konference Medicína 

katastrof 2013 v Rožnově pod Radhoštěm 
 

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

1. Redakční rada – doc. MUDr. L. Pleva, CSc., Bc. P. Segarová 

2. Zrušení vyhlášky 440/2001 – právní dopady – MUDr. J. Filipínský 

3. Informace z Prezentace ČSÚCH ČLS JEP v Senátu ČR dne 19. 11. 2013 – MUDr. K. 

Kudrna 

4. Akreditace TC 

5. Varia 

 

Doc. Pleva, CSc. přivítal všechny přítomné a provedl kontrolu minulého zápisu. Poděkoval za 

organizaci Novákových traumatologických dnů.  

Redakční rada  

Doc. Pleva informoval výbor o současném stavu časopisu. V současné chvíli je v tisku číslo 

1/13 a v grafické úpravě číslo 2/13. Požádal recenzenty o pružnější recenze.  Doc. Čižmář 

navrhuje zařadit rubriku Atestační práce a toto zakomponovat i do Pokynů pro autory. 

Redakční radou schváleno. 

Zrušení vyhlášky 440/2001 – právní dopady 

Posouzení odškodnění bolestného přechází do kompetencí soudů, kteří, podle nového 

Občanského zákoníků budou posuzovat podle pravidel slušnosti, což může mít nedozírné 

následky. Z diskuze vyplynul návrh na oslovení MZ ČR, aby zaujalo stanovisko k této situaci. 

Je potřeba zdůraznit soudům nutnost dodržování vysoké odbornosti. 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. Koncept 

dopisu je přílohou zápisu č. 1. 

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

MUDr. K. Kudrna informoval výbor o výše uvedené akci, která měla dobrý ohlas. Zúčastnilo 

se cca 50 osob a v přítomných senátorech akce vzbudila zájem. Zástupci výboru tak 

upozornili na stav organizace úrazové péče, která musí být dostatečně organizovaná a 

hrazená. 

Akreditace TC 

S aktuálně probíhající druhou výzvou IOP pro síť traumacenter v České republice (příloha č. 

2) doc. Pleva přečetl výboru žádost zaslanou na MZ ČR o projednání a následnou úpravu 

příslušného standardu technologického vybavení traumacentra, a to konkrétně o doplnění o 

položky:  nukleární magnetické rezonance k diagnostice poranění měkkých tkání, mozku a 

páteře a dále vazografická intervenční technika (angiolinka), k ošetřování krvácení 

parenchymových orgánů  a poranění cév. Jedná se o položky, které představují významnou 

finanční zátěž pro daná zařízení. Důvodem žádosti je fakt, že obě technologie jsou výslovně 

uvedeny ve Věstníku MZ ČR 6/2008, kde jsou mj. definovány i technické podmínky 

provozování traumacentra I. stupně v ČR. 

Problematiku úrazových oddělení II. a III. stupně mají v kompetenci krajské úřady. As. 

Šimánek informoval výbor o zajištění péče v plzeňském kraji a doporučil jmenovat krajské 

odborníky. Výborem schváleno. Krajský odborník zaručuje kvalitu péče a hájí zájmy své 

odbornosti. Je v přímém kontaktu se zdravotním radou příslušného kraje. Jmenování 

krajských odborníků provádí výbor ČSÚCH ČLS JEP a zašle ke schválení hejtmanovi. 

Varia 

Žádost MZ ČR o nominování expertního hodnotitele projektu – výbor nominoval prof. 

Havránka, CSc. jako expertního hodnotitele k posouzení projektu po jeho odborné stránce a 

připra-venosti.  

Atestace – doc. Pleva poděkovat doc. Čižmářovi za organizaci atestace a předatestačního 

kurzu a požádal dr. Šimánka o zaslání termínů atestací a předatestačních kurzů na e-mail 

pavla.segarova@fno.cz. Podzimní termín atestace je 4. 12. 2014 a předatestační kurz se koná 

od 10. 11. do 20. 11. 2014.  
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Indikátory kvality pé če 

Počet ošetřených polytraumat 

% infekt v operační ráně 

% reoperace 

Seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami – prim. Nestrojil – došlo k navýšení 

minutové režie. Stále přetrvává potřeba nasdílení výkonů. 

Doc. Pleva přečetl výboru dopis z nakladatelství Grada Publishing (příloha č. 3) 

 

Sjezdy 

21.-24. 1. 2014 Postgraduální kurz Sepse a MODS, Ostrava – udělena garance 

5.-6. 6. 2014   Pardubické traumatologické dny– výbor schválil garanci 

4.-5. 9. 2014   Mikulov, Kongres úrazové chirurgie a soudního lékařství   

– výbor schválil garanci 

24.-25. 9. 2014 Traumavideosympozium České Budějovice – udělena garance 

17.-19. 9. 2014 Dětské zlomeniny 2014, Praha (pozvánka přílohou č. 4) – udělena 

garance 

15.-17. 10. 2014 XII. Ostravské traumatologické dny, Rožnov pod Radhoštěm – udělena 

garance 

Další zasedání výboru ČSÚCH se koná 29. 1. 2014 od 14,30 hodinv Úrazové nemocnici 
v Brně.  
 
Úkoly 

1. Zaslat na MZ ČR písemnou žádost k vyslovení stanoviska k dopadům na zrušení 
vyhlášky o bolestném – zaslat připomínky k přiloženému konceptu 
T.: 31. 1. 2014     Z.: všichni členové 

2. Závěrečná zpráva traumacenter ČR 2013  
T.: 31. 1. 2014     Z.: prim. Kopačka 

3. Zaslat termíny atestací a předatestačních kurzů  
T.: 31. 1. 2014     Z.: as. Šimánek  

4. Zaslat návrh jednotného postupu výboru pro jmenování krajských odborníků  
T.: 31. 1. 2014     Z.: as. Šimánek  

 
 
 
Zrušené členství 
MUDr. Petr Seifert, Hellichova 604, 289 11 Pečky 
 
Noví členové 
MUDr. Jiří Szeliga, Prostřední Suchá 
MUDr. David Fekete, Pardubice 
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Rozdělovník 
Členové výboru 
 
Přílohy 
P1 – Koncept dopisu na MZČR 
P2 – Informace o výzvě IOP pro TC v ČR 
P3 - Dopis Grada Publishing 
P4 – pozvánka  
 
 
Zapsala:  
P. Segarová 
 
 
 

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


