Zápis
ze zasedání výboru České společnosti pro úrazovou chirurgii ČLS JEP,
které se konalo dne 7. září 2016 od 17,00 hodin v rámci VIII. Mezinárodního
kongresu úrazové chirurgie a soudního lékařství v Mikulově
Přítomni: doc. MUDr. L. Pleva, CSc., prim. J. Procházka, MUDr. Šimánek, Ph.D., doc.
MUDr. M. Mašek, CSc., prim. M. Carda, doc. MUDr. F. Vyhnánek, CSc., prim. M.
Guřan, Ph.D., prim. P. Kopačka, MUDr. J. März, CSc., doc. Čižmář, Ph.D. prim.
Tesař, CSc. ., dr. Belán, MUDr. P. Nestrojil, CSc.
Omluveni: prim. Edelmann, Ph.D., MUDr. K. Kudrna, CSc., prim. J. Filipínský, prof.
Wendsche, CSc., MUDr. T. Dědek, Ph.D., prof. Havránek, DrSc., prim. dr. Lukáš,
Ph.D.
Hosté: doc. MUDr. Pavel Dráč, PhD.
PROGRAM SCHŮZE VÝBORU
1. Redakční rada ÚCH – změna nakladatele

- doc. Pleva

2. Příprava voleb do nového výboru

- doc. Pleva

3. Příprava členské schůze – schválení programu

- doc. Pleva

4. Zákon č. 95 – současný stav

- doc. Pleva

5. Varia, konference

Redakční rada ÚCH – změna nakladatele
Doc. Pleva,CSc. – informoval výbor o změně nakladatele, důvod změny a nových
podmínkách spolupráce, která bude podložena smlouvou o spolupráci mezi ČSÚCH
a novým nakladatelem fa Sorgiorrno. Číslo 2/16 bude rozesláno v nejbližších dnech.
Do čísla 3/16 chybí jeden kladně zrecenzovaný příspěvek.

Příprava voleb do nového výboru
Doc. Pleva informoval o počtu došlých kandidátních obálek – ke dni konání výboru
82 došlých obálek. Z diskuze vyplynulo, že mnoho členů neobdrželo kandidátku.
Doc. Čižmář osloví členy společnosti v rámci jeho aktuálního mejlového adresáře, ať
si kandidátní lístky vyžádají na sekretariátě volební komise – pavla.segarova@fno.cz.
Volby budou ukončeny v 10,00 hodin dne 6. 10. 2016, výsledky voleb budou
zveřejněny v rámci členské schůze téhož dne.
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Složení volební komise:
MUDr. Milan Šír, Ph.D. – předseda
MUDr. Martin Očadlík – člen
Člen z pléna

Složení mandátové komise:
MUDr. Vladimír Ječmínek, Ph.D.
MUDr. Jakub Štefka
MUDr. Martin Křivohlávek
Výborem schváleno.

Příprava členské schůze - program
1. Zpráva o činnosti výboru – doc. Pleva, CSc.
2. Zpráva pokladníka – prim. Lukáš, PhD.
3. Zpráva revizní komise – prim. Tesař, CSc.
4. Předseda volební komise – výsledky voleb – MUDr. Milan Šír, PhD.
Výborem schváleno.

Zákon č. 95 – současný stav
Doc. Mašek, CSc. informoval o nových povinnostech, vyplývajících z dosavadní
legislativy, včetně Vyhlášky z r. 2015, ve které obor úrazová chirurgie není uveden.
Nicméně dosud je respektován jako základní obor a dle dostupných informací bude
i v inovaci Zák. 95 sb. Z r. 2004, jehož verze je s napětím očekávána.
1. Atestační operační výkon je dle Vyhlášky MZ ČR z r. 2015, který dosud
respektujeme, musí být doložen op. protokolem s podpisem vedoucího
pracoviště.
2. Vyučující i zkoušející, dříve dekretovaní MZ ČR, jsou i nadále akceptováni
pouze atestovaní lékaři v oboru úrazové chirurgie.
3. Posudek o bolestném a ztíženém společenském uplatnění, který je povinný
v chirurgickém oboru, je v našem oboru přiřazen jako jedna z otázek
atestace.
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4. Atestační písemná práce musí být předložena 6 týdnů před termínem atestace
redakční radě našeho časopisu k recenzi.
5. Otázky i pravidla atestace, včetně termínů a místa konání atestace a termínu
předatestačního kurzu na příslušný kalendářní rok, musí být uvedeny na
webu LF pořádající atestaci a jsou vždy uvedeny na webu ČSÚCH.
6. Při volbě vyučujících je nutné respektovat program minulých kurzů přednášejících a jejich témata. Předatestační kurz je akreditován na osoby a
přednášející. Pro případné změny osob a témat musíte MZ ČR po žádat o
změnu.
Další inovace (výčet povinných operačních výkonů a doby praxe) bude provedena
v závislosti na novele Zákona 95/2004 Sbírky.

Atestační zkoušky:
7.12. 2016 na LF Olomouc - FN Olomouc

Rok 2017:
Jaro - LF Hradec Králové včetně atestačního kurzu platného pro rok 2017
Podzim - LF Plzeň

Varia, konference
Doc.Pleva poděkoval doc. Vyhnánkovi za uspořádání Traumatologického dne
v Praze, prim. Lukášovi za Liberecké dny, doc. Maškovi za kongres v Mikulově a
všem členům za aktivní přístup k zajištění traumatologického bloku na 42. Čs.
kongresu v Praze.
Doc. Dráč, PhD. – informoval členy výboru o přípravách kongresu ESTES. Celý
proces má 6 částí. V této chvíli je podaná přihláška a očekává se její přijetí. Kongres se
bude konat v Pražském centru, je očekávána návštěvnost cca 1500 účastníků. Nový
výbor musí navrhnout členy kongresového výboru. Výbor bude mít za úkol
navrhnout speakery, složit vědecký program, navrhnout logo kongresu, návrhy na
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společenské akce, apod. Je nutné včas informovat úrazovou společnost o termínu
konání kongresu tak, aby nebyly plánovány jiné kongresy.

Doc. Čižmář, Ph.D. – informoval členy výboru o aktivitě Aesculap Academy B Braun
Medical, která pořádá traumatologické vzdělávací kurzy bez garance výboru. Doc.
Čižmář byl výborem pověřen k diskuzi s touto firmou a určení akceptovatelných
podmínek, a tím zaručení kvality ve vzdělávání.

Diskuze
Doc.Vyhnánek,CSc. – informoval členy výboru o závěrech zasedání na MZČR, které
svolal dr. Marounek ohledně potřebě mobilních CT. V této chvíli je v provozu v ČR
cca 400 mobilních CT. Podle biotechniků je jejich provoz ve vývinu a sbírají se
zkušenosti. Kvalita je rozdílná. Největší zájem projevili neurochirurgové. Pro
traumatologii není v této době jejich potřeba nezbytná.

Doc. Čižmář, Ph.D. – vznesl dotaz, proč nemohou kandidovat členové výboru, kteří
ve výboru pracují tři volební období. Doc. Pleva,CSc. situaci objasnil - tento postup
vychází ze Stanov ČSÚCH, které byly sestaveny na základě Stanov ČLS JEP. Stanovy
ČSÚCH je možné změnit pouze v případě, že je schválí členská schůze.

Další zasedání výboru ČSÚCH se bude konat dne 5. 10. 2016 v salónku Beskydského
hotelu Relax od 12,00 hodin v rámci Národního kongresu úrazové chirurgie XIII.
Ostravské traumatologické dny.

Úkoly:

Kontaktovat firmu Aesculap Academy B Braun Medical k dojednání odborné
garance ve vzdělávání v úrazové chirurgii
Z.: doc. Čižmář, Ph.D.

T.: ihned
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Noví členové:
MUDr. Jan Dušátko, Prostějov
MUDr.Jakub Štefka,MHA, FNKV Praha

Rozdělovník
Členové výboru
Doc. MUDr. Pavel Dráč, Ph.D.,Olomouc
MUDr. Martin Křivohlávek, Liberec
MUDr. Martin Očadlík, Praha
Prim. MUDr. Jakub Smetka, MHA Praha
as. MUDr. Pavel Belán, Praha
MUDr. Bútora Stanislav, Hradec Králové
MUDr. Jana Kúdelová, Hradec Králové
MUDr. Karel Šmejkal, Hradec Králové
MUDr. Jan Šimek, Hradec Králové
MUDr. Jan Zahradníček, Hradec Králové
MUDr. Peter Tóth, Karlovy Vary
MUDr. Vladimír Pudelko

Seznam příloh
Zapsala: Mgr. P. Segarová

Schválil: doc. MUDr. Leopold Pleva, CSc.
předseda ČSÚCH ČLS JEP
Sjezdy v roce 2017
12. 5. 2017 Traumaden Praha – doc. MUDr. F. Vyhnánek,CSc.
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