Zápis
z členské schůze České společnosti pro úrazovou chirurgii ČLS JEP,
která se konala
dne 1. října 2015 v rámci kongresu Novákovy traumatologické dny v Brně

PROGRAM
Výroční zpráva výboru ČSÚCH za rok 2014-2015
1. Organizace úrazové péče v ČR – Věstník MZ
2. Traumaregistr podle nového zákona
3. Postgraduální vzdělávání v úrazové chirurgii
4. Akreditace pracovišť úrazové chirurgie
5. Varia

VÝROČNÍ ZPRÁVA VÝBORU ČSÚCH ZA ROK 2014-2015

Organizace úrazové péče ČR - Věstník MZ ČR 2008, částka 6
Koncept věstníku byl předložen ministrovi zdravotnictví k podpisu. Ke zveřejnění na stránkách MZ by
mělo dojít do 2. listopadu 2015.

Postgraduální vzdělávání v úrazové chirurgii
Novela Zákona číslo 95 byla předložena Sněmovně. Po novelizaci zákona a schválení nové
Akreditační komise pro obor úrazová chirurgie (AK) bude mít nová akreditační komise za úkol
zpracovat nový vzdělávací program podle zákona (základní nebo nástavbový obor).
Prof. Wendsche vznesl námitky proti současnému systému a poukázal na funkčnost IPVZ. Vše bude
řešeno podle novely zákona.

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

Zpráva pokladníka
Stav fondu ke dne 30. 6. 2015: 6 240,69 Kč

Zpráva revizní komise
Revizní komise ČSÚCH ČLS JEP pracovala ve složení MUDr. Jiří Tesař, CSc., MUDr. Petr Nestrojil,
CSc., MUDr. Milan Šír, Ph.D.Zástupci komise se zúčastňovali schůzí výboru a také zápisy ze schůzí
výboru má revizní komise k dispozici. Na své schůzi 3.9.2015 RK projednala dodržování stanov
ČSÚCH, zprávu o hospodaření a účetně finanční zprávu.
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Komise konstatuje:
1. Hospodaření ČSÚCH je v souladu s obecně platnými právními předpisy a Stanovami ČSÚCH
3. Stanovy ČSÚCH a obecně platné právní předpisy jsou dodržovány

Varia
Webová stránka časopisu byla aktualizována jak v češtině, tak v angličtině podle doporučení Etického
kodexu Výboru pro publikační etiku a Postupy osvědčené praxe COPE, dostupného

na

www.publicationethics.org. Elektronická archivace je zajištěna v rámci projektu WebArchiv Národní
knihovny České republiky a je jednou z podmínek k zařazení do databáze Scopus. Nově bylo
přiděleno elektronické ISSN:e-ISSN 2336-5919. V těchto dnech probíhá evaluační proces webové
stránky databází Scopus, který může trvat až půl roku.

Zapsala: Mgr. P. Segarová

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

V Brně 1. října 2015

2

