Zápis
ze zasedání výboru České společnosti pro úrazovou chirurgii ČLS JEP,
které se konalo dne 8. října 2014 v rámci Národního kongresu XII. Ostravské
traumatologické dny s mezinárodní účastí v Rožnově pod Radhoštěm

Přítomni: doc. MUDr. L. Pleva, CSc., doc. MUDr. F. Vyhnánek, CSc., doc. MUDr. M.
Mašek, CSc., prof. Havránek, CSc., prim. M. Carda, doc. MUDr. I. Čižmář, Ph.D., prim. J.
Filipínský, prim. Tesař, CSc., prim. Dr. F. Rybář, MUDr. T. Dědek, Ph.D., prim. P. Nestrojil,
CSc., prim. P. Kopačka, , prim. M. Guřan, Ph.D., prim. J. Procházka,
Omluveni: prim. as. MUDr. Šimánek, Ph.D., prim. Edelmann, Ph.D., MUDr. J. Šrám, prof.
Plánka, PhD., MUDr. K. Kudrna, MUDr. J. Marz
Hosté: Mgr. Aneta Václavíková – fa MeDitorial
PROGRAM SCHŮZE VÝBORU
1. Nová webová stránka společnosti – fa MeDitorial
2. Redakční rada – doc. MUDr. L. Pleva, CSc.
3. Traumaregistr podle nového zákona – prim. Dědek, Ph.D.
4. Sazby bodového ohodnocení za bolest u úrazů – prim. Filipínský
5. Schválení programu Členské schůze ČSÚCH ČLS JEP
6. Schválení návrhu udělení ocenění Typovského medaile zahraničním hostům
7. Varia

Nová webová stránka společnosti – fa MeDitorial
Mgr. Václavíková informovala členy výboru o postupu prací na webové stránce společnosti, která je
dostupná na www.csuch.cz. Připomínky členů výboru k webové stránce je možné zaslat na adresu
sekretariátu ČSÚCH.

Redakční rada
Číslo 2/14 časopisu Úrazové chirurgie vyšlo tiskem, RR předloženo číslo 3/14, číslo 4/14 je složeno a
připraveno ke grafické úpravě. Digitalizace časopisu pokračuje. Přístupové kódy byly odběratelům
rozeslány. On-line přístup na www.prolekare.cz/urazova-chirurgie. Doc. Pleva navrhuje rozšířit
redakční radu o slovenské kolegy. Výbor schválil nominaci prof. MUDr. Miroslava Kitky, CSc., prof.
MUDr. Jiřího Látala, CSc. a prof. MUDr. Petera Šimka, CSc. Nominovaní budou písemně požádáni o
spolupráci.

Doc. Pleva provedl kontrolu zápisu a úkolů z minulého zasedání. Poděkoval doc. Maškovi za
organizaci kongresu v Mikulově, kterého se zúčastnilo 345 odborníků. Zhodnocení kongresu napíše
prim. Nestrojil a zašle k uveřejnění v Úrazové chirurgii. Další kongres v Mikulově se bude konat 3.-4.
9. 2015.
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Doc. Pleva poděkoval prim. Kopačkovi za organizaci videosympozia, které se konalo 24. 9. 2014
v Českých Budějovicích a které se setkalo s velkým ohlasem u odborné společnosti. Prim. Kopačka
napíše zprávu o konání do časopisu Úrazová chirurgie.

Traumaregistr podle nového zákona
Prim. Dědek informoval členy výboru o vývoji traumaregistru. 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.

Sazby bodového ohodnocení za bolest u úrazů
Prim. Filipínský informoval členy výboru, že podle informace dr. Brožové (Nejvyšší soud - NS) patří
podle nového OZ problematika odškodňování bolesti a ZSU výhradně soudu. Nepočítá s žádným
dalším subjektem, který by se na určení výše náhrady podílel. Proto byla vytvořena Ústavem
veřejného zdravotnictví a medicínského práva 1. lékařské fakulty UK ve spolupráci s odbornými
společnostmi tzv.Metodika, která je určena pro soudy, ale i ostatní subjekty (komerční pojišťovny,
advokáty atd.) jako pouhá pomůcka ke stanovení výše náhrady. Nejvyššímu soudu je jasné, že
problematika bolestného nepatří do kompetence soudů a proto se snaží problematiku řešit. Ponechat
v platnosti vyhlášku 440/2001 sb. ale není ani dočasně možné.
Současná Metodika uveřejněná na stránkách NS vychází při hodnocení bolestného z vyhlášky
440/2001 sb., přičemž jsou pozměněny (pouze) některé navržené položky co do definice i co do výše
odškodného. Odškodnění ZSU má pak být zcela v kompetenci soudů na základě MKF klasifikace.
K problematice odškodňování jsou Ústavem veřejného zdravotnictví a medicínského práva a IPVZ
vypsány pro zájemce placené kurzy.
Metodika byla údajně tvořena i ve spolupráci s MZ. O tom lze úspěšně pochybovat, protože
MZ poslalo odborným společnostem k připomínkování svoji verzi hodnocení bolestného vycházející
rovněž z vyhlášky 440/2001 sb ale i z Metodiky NS,

hodnocení ZSU vycházející (na rozdíl od

Metodiky) jen z vyhlášky 440/2001 a dále hodnocení pracovních úrazů (to se ale nemůže lišit od
standardních úrazů) a nemocí z povolání.
Pracovní skupina vytvořená výborem ČSÚCH se této problematice dlouhodobě věnuje a aktivně se
podílí na tvorbě Metodiky. Pracovní skupina odeslala na MZ dopis, ve kterém vyjádřila pochybnosti o
významu tvorby druhé koleje hodnocení úrazů s tím, že chce nadále na tomto tématu spolupracovat,
ovšem až bude všemi odpovědnými subjekty jasně definován jednotný postup. Za vhodného
koordinátora navrhla ČLK.
Doc. Pleva informoval členy výboru o dopisu, který zaslala ČCHS ministru zdravotnictví – přílohou
zápisu č. 1.
Schválení programu Členské schůze ČSÚCH ČLS JEP
Výbor schválil předložený program členské schůze, která se bude konat 9. 10. 2014 v rámci kongresu.
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.
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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

Schválení návrhu udělení ocenění Typovského medaile
Výbor schválil návrh udělit prof. Dr. Tim H. Pohlemannovi a prof. Dr. Pol Maria Rommensovi ocenění
Typovského medailí, která jim bude předána 6. 11. 2014 na sympoziu Biomechanika poranění pánve
v Ostravě. Dále pak MUDr. Petru Nestrojilovi, CSc., MUDr. Tomáši Dědkovi, PhD., MUDr. Karlu
Kudrnovi, MUDr. Richardu Lukášovi, PhD., MUDr. Janu Filipínskému a MUDr. Františku Rybářovi,
která jim budou předána na slavnostním zahájení kongresu dne 9. 10. 2014.
Taktéž byly schváleny návrhy na udělení Čestného členství ČSÚCH ČLS JEP doc. MUDr. Františku
Vyhnánkovi, CSc., MUDr. Vladimíru Eckertovi, doc. Klečkovi, CSc., doc. Maňákovi, CSc., prim.
Pokornému, CSc., prim. Tallerovi, CSc. prim. Tesařovi, CSc., prof. Wendschemu, CSc. Dále pak ing.
Ivo Květovi, CSc. za významný osobní přínos v postgraduálním vzdělávání ve skeletální traumatologii.

Varia
Informace z VR ČLK
Docent Pleva informoval členy výboru, že dne 25. 9. 2014 proběhlo zasedání vědecké rady ČLK a
předsedů oborových komisí v Praze. Dle sdělení ředitele mgr. Podhradského byly jmenovány dvě
skupiny významných odborníků k přepracování postgraduálního vzdělávacího systému našich lékařů.
1. Základních kmenů má být 18 – 20
2. Budou znovu vytvářeny AK pro jednotlivé obory
3. Má dojít ke snížení počtu nástavbových oborů např. praktické lékařství nemá již být základním
oborem atd.
Vedoucím jedné skupiny je profesor Cvachovec, druhé profesor Vymazal. Ve skupinách zatím nejsou
jmenováni zástupci chirurgie. Výstupem nového návrhu postgraduálního vzdělávání má být přesné
vymezení kompetencí absolventa a jeho specializovaná způsobilost v návaznosti na evropské
atestace.
Informace z MZČR
Docent Pleva informoval členy výboru ohledně svolání AK.
Členové AK, kterým končí v březnu 2015 již druhé funkční období (byli ve funkci 2x5 let dle zákona
č.95/2004Sb budou informováni a místo nich budou jmenováni noví členové dle zákona č.95/2004
Sb., takže ne ve všech AK budou úplně všichni členové noví.

Informace z ČLS JEP
Ná základě informace ze sekretariátu ČLS JEP doc. Pleva informoval členy výboru o uspořádání
volebního Sjezdu delegátů, který se bude konat dne 28. 1. 2015 v Praze. Výbor nominoval a schválil
doc. Vyhnánka do předsednictva ČLS JEP a prof. Havránka do Revizní komise ČLS JEP. Přihlášku do
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diskuze na Sjezd delegátů ČLS JEP je možno zaslat prostřednictvím formuláře, který je přílohou
zápisu č. 4.

Financování traumatologické péče
Prim. Dědek napsal koncept dopisu na téma financování traumatologické péče s žádostí o pracovní
schůzku na MZČR a VZP. Dopisy byly odeslány na příslušné adresy a jsou přílohou zápisu č. 2 a č.,
3.
Atestace z úrazové chirurgie
Rok 2014
Předatestační kurz z traumatologie 10.-20. 11. 2014 na LF 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 16.3. do 25.3.2015 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.
Informace z ČCHS ČLS JEP
Doc. Pleva informoval členy výboru o postupu výboru chirurgické společnosti ve specializačním
vzdělávání z chirurgie, kdy výbor má ve svých prioritách vypracování nové náplně vzdělávacího

programu chirurgie. Mimo jiné zde musí být jasně pojmenovány povinnosti a práva pro:
-

nemocnici, která školence zaměstnává

-

nemocnici, která školence školí

-

školitele

Rovněž musí být definována role IPVZ. V neposlední řadě musí být stanovena práva a
povinnosti školence.
Do listopadu musí být schválena aktualizace náplně chirurgického kmene.
Sjezdy v roce 2015
28.-30. 4. 2015 5. Trilaterální sympozium s mezinárodní účastí v Rožnově pod Radhoštěm.
Garant: doc. MUDr. Leopold Pleva, CSc.
14. 5. 2015 – X. Traumatologický den Praha, Hlavní téma: Diagnostické a léčebné postupy u
polytraumat, garant: doc. MUDr. F. Vyhnánek, CSc.
10.-12. 5. 2015 – 16. ESTES, Amsterdam
3.-4. 9. 2015 – Kongres úrazové chirurgie a soudního lékařství v Mikulově, garant: doc. MUDr.
Michal Mašek, CSc.
1.-2. 10. 2015 – XVII. Novákovy traumatologické dny Brno, Hlavní téma: Komplikace
v traumatologii, garant: prof. MUDr. P. Wendsche, CSc.

Další zasedání výboru ČSÚCH bude upřesněno.
Úkoly
1. Rozšíření RR – doc. Pleva, CSc.
2. Zpráva z kongresu – Mikulov – prim. Nestrojil
3. Zpráva z videosympozia České Budějovice – prim. Kopačka
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Rozdělovník
Členové výboru

Přílohy
P1 – Dopis ČCHS ČLS JEP na MZČR ohledně Metodiky nejvyššího soudu k náhradě nemajetkové
újmy
P2 – Dopis na VZP – Žádost o svolání pracovní schůzky na téma financování traumacenter
P3 – Dopis na MZČR - Žádost o svolání pracovní schůzky na téma financování traumacenter
P4 – Přihláška do diskuze na Sjzd delegátů ČLS JEP dne 28. 1. 2015

Zapsala: P. Segarová

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