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Z á p i s 
 

ze zasedání výboru České společnosti pro úrazovou chirurgii ČLS JEP, 
které se konalo  dne 29. ledna 2014 v Brně 

 
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, prim. K. Edelmann, doc. 
MUDr. I. Čižmář, Ph.D., prof. Havránek, CSc., doc. MUDr. F. Vyhnánek, CSc., doc. MUDr. 
M. Mašek, CSc., prim. T. Dědek, Ph.D., prim. J. Procházka, MUDr. J. Šrám 
Omluveni: prim. P. Kopačka, prof. Gál, CSc., as. MUDr. Šimánek, 
 
PROGRAM SCHŮZE VÝBORU  
 

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

2. Akreditace TC – doc. MUDr. L. Pleva, CSc. 

3. Výroční zpráva TC – prim. MUDr. Pavel Kopačka 

4. Zpráva z výboru ČCHS – doc. MUDr. F. Vyhnánek, CSc. 

5. Varia 

 

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

Redakční rada  

Doc. Pleva informoval výbor o současném stavu časopisu. V současné chvíli je číslo 2/13 u 

RR a v grafické úpravě je číslo 3/13.  

Akreditace TC 

Výzva IOP pro TC ČR byla prodloužena do 14. 2. 2014. Doc. Pleva informoval výbor o 

chybě ve věstníku, kde bylo omylem uvedeno snížení dětských traumacenter. Po konzultaci 

s MZ ČR bude opraveno – viz příloha č. 1. Dále bylo navrženo vyškrtnutí podmínky 

kardiocenter a návrh na úpravu požadavku na samostatné lůžkové oddělení s tím, že oddělení 

může být zařazeno pod chirurgickou kliniku, ale jako samostatně hospodařící jednotka 

s funkčním místem primariátu, a to vzhledem k tomu, aby byla zajištěna garance kvality 

poskytované péče.  

Ve standardu technického a přístrojového vybavení byla po hlasování vyškrtnuta 

hyperbarická komora. Doplněna MR a Angiografická linka. Problémem je vybavení 

instrumentária.  

O akreditaci TC budou žádat všechna pracoviště, která splňují technické, materiální a personální 

vybavení podle standardu. Po vyjmenování TC budou zbylá přihlášená pracoviště, která splňují 

podmínky a mají podporu hejtmana daného kraje jmenovaná jako pracoviště návazné péče. Takto 

bude vyvíjena snaha odborné společnosti.  Na pracoviště návazné péče budou směrováni pacienti 

s určenými diagnózami – viz příloha (dodá prim. Carda). 
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Zpráva z výboru ČCHS – doc. MUDr. F. Vyhnánek, CSc. informoval přítomné o dění 

v chirurgické společnosti, kde ústředním bodem bylo vykazovaní ambulantní péče a diskuze 

ohledně provádění pitev podle NOZ. Cestou sekretariátu rozešle písemnosti spojené 

s uvedenou problematikou. 

 

Varia 

Výroční zpráva TC – formulář pro VZ za rok 2013 je přílohou zápisu č. 2. Termín ke 

zpracování je do 28. 2. 2014. 

 

Atestace – v letošním roce probíhají atestace na jaře v Plzni – z předatestační kurz začíná 2. 

6. 2014 a termín atestace je 19. 6. 2014. Na podzim v Hradci Králové je kurz pořádán  ve 

dnech 10.-20. 11. 2014 a termín atestace  4. 12. 2014. Doc. Mašek informoval výbor, že 

systém atestací běží v pořádku. Je však stále nutné přísně dodržovat danou legislativu. 

As. Dr. Šimánek zaslal výboru návrh dopisu pro hejtmany a rady krajů a Statut krajského 

experta pro zdravotnictví – přílohou zápisu č. 3. 

Kooptace 

Výbor rozhodl o kooptování prof. MUDr. Ladislava Plánky, Ph.D. do výboru ČSÚCH.  

Žádost Nemocnice Valašské Meziříčí, a.s. o udělení akreditace pro obor specializačního 

vzdělávání – AK pro traumatologii souhlasí s udělením I. typu akreditace pro vzdělávání. 

Proběhla diskuze na téma pitev. Členové výboru se na svých pracovištích nesetkávají 

s problémy. 

 

Metodika odškodňování – bolestné 

Doc. Pleva, CSc. přečetl výboru žádost dr. Mgr. Těšínové, přednostky Ústavu veřejného 

zdravotnictví a medicínského práva I. LF UK v Praze o součinnost při doplnění Metodiky 

odškodňování újem na zdraví v části revidovaného bolestného. Žádost byla předána pracovní 

skupině stanovené pro tuto problematiku. 

Prim. Filipínský informoval výbor o současném stavu uvedené problematiky, která byla 

zpracována písemně a rozeslána všem členům výboru. Žádá o spolupráci při připomínkování 

komplikací. 

Prim. Dědek informoval výbor o snaze justičních orgánů v rekrutování příslušných znalců. 

Výbor jmenoval prim. Dědka, jako zástupce výboru, aby navázal kontakt s předsedou senátu 

Nejvyššího soudu JUDr. Petrem Vojtkem. Výbor nedoporučuje cestu „stanovení 

superznalce“, neboť každý obor má svá specifika. Doporučuje již schválený návrh: „Je 
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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. 

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“. 

ESTES příspěvky 

Výbor zamítnul proplácení příspěvků do společnosti ESTES pro tento rok vzhledem 

k negativní finanční bilanci rozpočtu ČSÚCH. Z tohoto důvodu byl schválen návrh fakturace 

za udělení garance, a to ve výši 5000,- Kč, a to od 1. 2. 2014.   

 

Docent Pleva poděkoval prim. Dědkovi za aktivity, které vyvinul při organizaci vzdělávání 

instruktorů ATLS a kodérů.  

Sjezdy 

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 

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

                                         lékařství  – výbor schválil garance 

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

                                         garance 

17.-19. 9. 2014      Dětské zlomeniny 2014, Praha - udělena garance 

18.-19. 9. 2014      4. Odborné sympozium Podřipské nemocnice  

                                        v Roudnici nad Labem s traumatologickou sekcí  

                                        s názvem: Hřebování nebo dlahování v traumatologii. 

9.-10. 10. 2014                XXI. Dostálovy dny    

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

                                         Radhoštěm – udělena garance, Téma: Život         

                                         ohrožující úrazové krvácení, Dutinová poranění,       

                                         RHB v traumatologii 

27.-28. 11. 2014               Komplikace a principy v traumatologii, Hradec Králové 
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Další zasedání výboru ČSÚCH se koná 20. 3. 2014 od 14, 00 na I. chirurgické klinice 

v Praze.  

 
Úkoly 
1. Zpracování VZ 2014 
T.:       28. 2. 2014    Z.: všichni členové výboru 
 
2. Připomínkovat komplikace v rámci hodnocení bolestného 
T.: 28. 2. 2014    Z.: všichni členové výboru 
 
3. Doplnit popáleninovou triáž 
T.:       28. 2. 2014    Z.: všichni členové výboru 
 
4. Návrh na změny v preambuli věstníku 
T.:       28. 2. 2014    Z.: všichni členové výboru 
 
5.Seznam dg pro návaznou péči 
6. Zrušené členství viz příloha č. 5. 
 
Noví členové 
 
Rozdělovník 
Členové výboru 
 
Přílohy 
P1 Komunikace s MZ ČR 
P2 Formulář VZ 2014 
P3 Formulář ČLK na znalecké posudky 
P4 Dopis ČLS  
P5 Seznam ukončení členství v ČSÚCH z důvodu neplacení poplatků po dobu 2 a více let. 
 
Zapsala:  
P. Segarová 
 
 
 

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


