Zápis
ze zasedání výboru České společnosti pro úrazovou chirurgii ČLS JEP,
které se konalo dne 4. května 2016 od 14,00 hodin v rámci V. Bilaterálního
sympozia v Beskydském hotelu Relax v Rožnově pod Radhoštěm
Přítomni: doc. MUDr. L. Pleva, CSc., prim. J. Procházka, as. MUDr. Šimánek, Ph.D.,
doc. MUDr. M. Mašek, CSc., prim. Edelmann, Ph.D., prim. M. Carda, doc. MUDr. F.
Vyhnánek, CSc., prim. M. Guřan, Ph.D., prim. P. Kopačka, MUDr. J. März, CSc.,
doc. Čižmář, Ph.D. MUDr. K. Kudrna, CSc., prim. J. Filipínský, prof. Wendsche, CSc.,
prim. Tesař, CSc.
Omluveni: MUDr. T. Dědek, Ph.D., prof. Havránek, DrSc., prim. dr. Lukáš, Ph.D., dr.
Belán, doc. Mašek, CSc.
Hosté: doc. Šiller, CSc., Ing. Ivana Urešová, MBA, ředitelka nemocnice Pardubice
PROGRAM SCHŮZE VÝBORU
1. Redakční rada ÚCH
2. Vzdělávání

- doc. Mašek

3. Bolestné a ZSU, výzva k vzdělávání (prof. Pafko + dr. Votoček)
- prim. Filipínský
4. Pražské chirurgické dny

- dr. Kudrna

5. Senát

- dr. Kudrna

6. Čs. chirurgický kongres

- doc. Pleva

7. Příprava voleb do nového výboru

- doc. Pleva

8. Varia, konference

Redakční rada ÚCH
Číslo 1/16 bylo rozesláno, nyní je v grafické přípravě číslo 2/16. Autoři, kteří
nekomunikovali, byli osloveni.
Doc. Pleva přivítal zúčastněné a provedl kontrolu minulého zápisu. Úkoly z minulého zasedání byly splněny nebo vyřazeny pro neaktuálnost. Poté předseda předal
slovo hostům z Pardubické nemocnice a prim. Carda přednesl prezentaci (příloha č.
1), ve které deklaroval činnost úrazového oddělení nemocnice Pardubice. Z diskuze
vyplynul úkol k sestavení písemné žádosti o určení statutu „přidružené pracoviště“.
Výbor požadavek podpořil. Žádost předloží prim. Carda – úkol č. 1.
Vzdělávání
Doc. Pleva informoval výbor o zahájení činnosti Nadačního fondu Kamila
Typovského. Finanční příspěvky do Nadačního fondu budou využity na financování
dalšího vzdělávání zdravotnických pracovníků v úrazové chirurgii.
Atestace – odpověď předsedy AK z oboru úrazové chirurgie na MZ ČR ohledně
současného stavu atestací stran vyučujících a zkoušejících:
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V minulém roce byli MZ ČR jmenováni vyučující, potažmo zkoušející, pro jednotlivé
obory. Dekrety sice neobdrželi, ale byli na seznamu. Rozpaky byly zejména u oboru
Ortopedie a traumatologie pohybového aparátu, kde se jednalo o oblast poranění
měkkých tkání. Následně nebyla II. LF UK, Motol, zařazena mezi zkoušející fakulty
pro úrazovou chirurgii.
V současné době platí v naší Čs. společnosti úrazové chirurgie konsensus pro
vyučující - povinnost nejvyšší atestace v oboru úrazové chirurgie. Při troše kreativity
lze přednášku v atestačním kurzu autorizovat dvěma autory, z nichž jeden má
atestaci např. z neurochirurgie a druhý z úrazové chirurgie. Pro zkoušející trváme na
atestaci v oboru - úrazová chirurgie. Tedy obecná pravidla, která platí pro všechny
základní obory.

Bolestné a ZSU
Připomínky k novele nařízení vlády č. 276/2015 za ČSÚCH zpracoval prim.
Filipínsky a jsou přílohou číslo 2.
Senát
Dr. Kudrna informoval výbor o přípravě prezentace medicíny katastrof v Senátu.
V této chvíli je Senát již plně obsazen z řad senátorů a poslanců. Program je přílohou
č. 3.
Čs. chirurgický kongres
Doc. Pleva předložil výboru obsazení přednáškových bloků úrazové chirurgie na
Česko-slovenském chirurgickém kongresu, který se koná 14.-16. 9. 2016 v Praze.
Program je přílohou číslo 4.
Příprava voleb do nového výboru
Ke dni 25. 4. 2016 bylo doručeno na sekretariát společnosti celkem 65 volebních
obálek. Volby do nového výboru se budou konat v rámci Národního kongresu
ČSÚCH ČLS JEP XIII. Ostravské traumatologické dny, které se konají ve dnech 5.-7.
10. 2016 v Rožnově pod Radhoštěm. Vyhlášení voleb proběhne na závěr členské
schůze.
Varia, konference
Doc. Pleva informoval výbor o proplacení účastnických poplatků za institucionální
členství ČSÚCH ČLS JEP do ESTES, který byl zvýšen na 6 EUR za člena. Tímto se
rozpočet společnosti dostává do negativní bilance. Prof. Wendsche zdůraznil nutnost
individuálního členství v ESTES, neboť naše společnost je zastoupena pouze 6
individuálními členy.
Prof. Wendsche předložil výboru žádost o projednání a schválení návrhu požadavku
naší společnosti o uspořádání výročního kongresu ESTES (příloha č. 5). Návrh
vyvolal diskuzi, vzhledem k její finanční i organizační náročnosti. Po upřesnění
finančního zajištění výbor pověřil prof. Wendscheho a doc. Dráče v jednání o
zajištění možnosti pořádání celosvětového kongresu ESTES v ČR a roce 2019.
Prim. Nestrojil informoval výbor o spuštěné registraci na kongres v Mikulově www.kongres-mikulov.cz
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Další zasedání výboru ČSÚCH se bude konat v rámci VIII. Mezinárodního kongresu
úrazové chirurgie a soudního lékařství v Mikulově ve dnech dne 7. 9. 2016 od 17,00
hodin. Místo konání bude upřesněno.
Úkoly:

1.

Napsat žádost o určení statutu „přidružené pracoviště“ nemocnici Pardubice
Z.: prim. Carda
T.: ihned

Noví členové:
Rozdělovník
Členové výboru
Seznam příloh
P1 – Prezentace výsledků práce úrazového oddělení nemocnice Pardubice
P2 - Připomínky k novele nařízení vlády č. 276/2015
P3 – Program Senátu
P4 - Program Česko-slovenského kongresu v Praze
P5 - Žádost o uspořádání výročního kongresu ESTES

Zapsala: Mgr. P. Segarová

Schválil: doc. MUDr. Leopold Pleva, CSc.
předseda ČSÚCH ČLS JEP
Sjezdy v roce 2016
16.-17. června 2016. VIII. Liberecké dny úrazové chirurgie. Liberec. Témata:
Problematika ošetření distálního bérce, Nové trendy v úrazové chirurgii, Organizace
péče o polytraumata.
8.-9. 9. 2016 VIII. Mezinárodní kongres úrazové chirurgie a soudního lékařství. Téma:
Polytrauma a komplikace v chirurgické péči. Garant: doc. MUDr. M. Mašek, CSc.
www.kongres-mikulov.cz
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14.-16. 9. 2016 42. Česko-slovenský chirurgický kongres Praha. Traumatologická
témata: Torakoabdominální poranění u polytraumat. Komplexní poranění pánve.
Poranění končetin a jejich komplikace
5.-7. 10. 2016 Národní kongres ČSÚCH ČLS JEP XIII. Ostravské traumatologické dny
s mezinárodní účastí v Rožnově pod Radhoštěm Témata: 1. Mezioborová spolupráce
v ošetřování úrazů, 2. Medicína katastrof, 3. Novinky v úrazové chirurgii, 4. Dětská
traumatologie. Do nelékařské sekce byla zařazena témata: 1. Mezioborová
ošetřovatelská péče v léčení úrazů, 2. Poúrazová rehabilitace a 3. Varia. Garant: doc.
MUDr. Leopold Pleva, CSc. www.csuch.cz

Atestační zkoušky:
15.6. 2016 na I. chirurgické klinice I.LF UK VFN Praha
7.12. 2016 na LF Olomouc - FN Olomouc
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