Zápis
z členské schůze České společnosti pro úrazovou chirurgii ČLS JEP,
která se konala
dne 9. října 2014 v rámci Národního kongresu XII. Ostravské traumatologické dny
v Rožnově pod Radhoštěm

PROGRAM
1. Výroční zpráva výboru ČSÚCH za rok 2013-2014 – doc. MUDr. L. Pleva, CSc.
2. Organizace úrazové péče v ČR – Věstník MZ – doc. MUDr. L. Pleva, CSc.
3. Traumaregistr podle nového zákona – prof. MUDr. L. Plánka, PhD.
4. Postgraduální vzdělávání v úrazové chirurgii – doc. MUDr. M. Mašek, CSc.
5. Akreditace pracovišť úrazové chirurgie
6. Varia

Výroční zpráva výboru ČSÚCH za rok 2013-2014
Doc. Pleva informoval členskou základnu o časopisu Úrazové chirurgie, který v roce 2014 prošel
mnohými změnami. V této chvíli vychází číslo 2/14, číslo 3/14 bylo předloženo Redakční radě a číslo
4/13 se graficky zpracovává. Proběhla digitalizace časopisu včetně jeho archivace od roku 2005 Online přístup je možné nalézt na www.prolekare.cz/urazova-chirurgie.
V roce 2014 byl zpracován nový desing webové stránky ČSÚCH ČLS JEP www.csuch.cz.

Zpráva pokladníka
Stav k 1. 1. 2014:

- 24 167,21 Kč

Současný stav:

+ 39 986,44 Kč

Zpráva revizní komise
V roce 2013-2014 nebyly revizní komisí projednávány žádné stížnosti ani legislativní problémy
ČSÚCH.

Organizace úrazové péče ČR - Věstník MZ ČR 2008, částka 6
Výbor navrhuje pro zajištění kvality a dostupnosti ošetření těžkých úrazů a těžkých popálenin se za
optimální pro ČR:
■

12 Traumatologických center pro dospělé I. stupně

■

5 Traumatologických center pro dospělé II. stupně

■

8 Traumatologických center pro děti a dorost

■

3 Popáleninová centra
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V současné době je pozastavena novelizace vyhlášky o poskytování traumatologické péče v ČR a
potažmo ustanovení sítě TC II. st . Zůstává nedořešena péče o závažná monotraumata ohrožující
pacienty dlouhodobou morbiditou, komplikacemi a trvalými následky. Tato zranění jsou dlouhodobě
monitorována úrazovým signálním kódem 99981.
Kód VZP 99981 – pacient hospitalizovaný v lůžkovém zařízení pro úrazové diagnózy

Traumaregistr podle nového zákona
Prof. Plánka přednesl systém zadávání dat do připravovaného úrazového registru. Jeho spuštění se
nyní datuje k 1.1.2015 a vychází ze Zákona o zdravotnických službách. Databáze je hotova, nyní se
testuje, jak se chová v internetovém prostředí. Skladba dat kopíruje registr hospitalizovaných.

Postgraduální vzdělávání v úrazové chirurgii

Doc. Mašek informoval členskou základnu o systému atestací, který běží v pořádku. Je však
stále nutné přísně dodržovat danou legislativu.

Vloni všichni atestanti složili zkoušku

úspěšně.
Rok 2014
Předatestační kurz z traumatologie 10.-20. 11. 2014 na LF a FN Hradec Králové, atestační zkouška
4. 12. 2014.
Rok 2015 – pouze jeden předatestační kurz, který je platný pro oba atestační termíny!
Předatestační kurz z traumatologie od 13.4. do 24.4.2015 na 3. LF UK Praha a atestační zkouška
6.5.2015.
Podzimní termín atestace z traumatologie je stanoven na 10.11.2015 na LF MU v Brně.

Akreditace pracovišť úrazové chirurgie
Akreditovaná pracoviště možno nalézt na http://www.mzcr.cz/Odbornik/dokumenty/kde-ziskaminformaci-o-akreditovanych-pracovistich-na-nich_3388_1485_3.html

Priority ČSÚCH ČLS JEP pro rok 2015
■

Vzdělávací program úrazové chirurgie

■

Novelizace vyhlášky MZ o organizaci úrazové péče v ČR

■

Financování úrazové péče v ČR

■

Úrazový registr ČR 1. 1. 2015

Zapsala: P. Segarová

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

V Rožnově pod Radhoštěm 9. října 2014
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