Zápis
ze zasedání výboru České společnosti pro úrazovou chirurgii ČLS JEP,
které se konalo dne 4. února 2015 v hotelu Continental Brno
Přítomni: doc. MUDr. L. Pleva, CSc., doc. MUDr. M. Mašek, CSc., prim. M. Carda, prim. J.
Filipínský, prim. P. Kopačka, prim. Edelmann, Ph.D., prof. Plánka, PhD., dr. Belán, prof.
Wendsche, CSc.
Omluveni: doc. MUDr. F. Vyhnánek, CSc., prim. as. MUDr. Šimánek, Ph.D., doc. MUDr. I.
Čižmář, Ph.D., MUDr. T. Dědek, Ph.D., prim. P. Nestrojil, CSc., prim. M. Guřan, Ph.D.,
prim. J. Procházka, MUDr. J. Šrám, MUDr. K. Kudrna, MUDr. J. Marz
PROGRAM SCHŮZE VÝBORU
1. Vzdělávací systém a AK – doc. MUDr. Michal Mašek, CSc.
2. Bolestné a ztížené společenské uplatnění – MUDr. Jan Filipínský
3. Časopis Úrazové chirurgie – Mgr. Pavla Segarová
4. Traumaregistr – prof. MUDr. Ladislav Plánka, Ph.D.
5. Inforamce ze schůzky s ministrem zdravotnictví ČR – doc. MUDr. Leopold Pleva, CSc.
6. Varia

Doc. Pleva přivítal zúčastněné, popřál vše nejlepší v novém roce a provedl kontrolu minulého
zápisu. Úkoly z minulého zasedání byly splněny.

Vzdělávací systém a AK
Dne16. 12. 2014 proběhla schůzka AK. Zápis ze zasedání včetně nominace členů do nové AK
je přílohou č. 1.
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. Do této chvíle je na letošní kurz přihlášeno celkem 11 atestantů.
Doc. Mašek zdůraznil dodržování legislativy při organizaci atestací. Informoval členy výboru
o situaci ve FN Motol, kde jako přednášející nebyli odborníci, kteří mají akreditaci MZČR a
nastínil způsob nápravy. Dále upozornil na dvojkolejnost ve vzdělávání a doporučil oslovit
prof. Vymazala z MZČR, kterého bude informovat o způsobu možné nápravy.
Bolestné a ztížené společenské uplatnění
Závěry z pracovní schůzky MZ + MPSV, která se konala dne 14.1.2015 od 14:00 h. MPSV
potřebuje hodnocení bolesti a ZSU pouze pro pracovní úrazy a nemoci z povolání.
(odškodňuje zaměstnavatel, resp. jeho pojišťovna). Jedná se o pracovně-právní vztahy,
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občansko-právní řeší jurisdikce. Metodika NS je jen doporučení. Protože se jedná o dva
nezávislé pohledy, MPSV nemá zájem vytvářet jednotný systém s metodikou NS. Vazba mezi
NS a MZ, MPSV neexistuje a pravděpodobně ji ani nikdo nevytvoří. Systém MPSV se
v mnohém liší, možná je o něco přehlednější, ale je zde jiný názor na např. na komplikace,
operace, liší se i některými bodovými hodnotami a položkami. Je hodně volný, argumentuje
se tím, že lékař si vybere, co bude objektivní a pro poškozeného výhodnější. Prioritou je
poškozenému spíše přidávat. Pokud to nebude zaměstnavateli (jeho pojišťovně) vyhovovat,
tak řešení půjde k soudu.
Zcela zásadní je rozdílné hodnocení ZSU, vychází opět z 440 a je nám proto mnohem bližší
než MKF. Prim. Filipínský byl požádán o korekci předložených materiálů.

Časopis Úrazové chirurgie
Číslo 4/14 bylo rozesláno odběratelům. Číslo 1/15 je sestaveno, nyní probíhají grafické
úpravy. Do konce února bude předloženo redakční radě. V rámci zařazení časopisu do
mezinárodních databází byl odstraněn 6měsíční přístup pro abonenty, a to z důvodu, že
mezinárodní databáze preferují přístup „Open Access“. Dále bylo časopisu přiděleno
elektronické ISSN, které je zveřejněno na webové stránce a v tištěné podobě od čísla 1/15.
Poděkování recenzentům za zpracovávání včasných posudků. Stalo se dobrou praxí, že si
recenzenti žádají příspěvky po opravách autorů zpět k zhodnocení.

Traumaregistr
Prof. Plánka informoval členy výboru o ustanovení skupiny kodérů, kdy každé pracoviště
jmenovalo jednoho kandidáta. První informační schůzka již na MZ ČR proběhla. Pro
účastníky, kteří se nemohli zúčastnit prof. Plánka zorganizuje novou schůzku. Doporučuje
stávající registr ukončit do roku 2014. Přístup do nového registru je v této chvíli datován k 1.
4. 2015. Zákonem uložené povinné zadávání dat do registrů (eReg) všem zdravotnickým
zařízením je plánováno od roku 2016. Prof. Plánka doporučuje členům výboru informovat se
na svých pracovištích, zda již vedení pověřilo koordinátora na zprovoznění eReg, který je
schopen komunikovat s nemocničními informačními systémy.

Informace ze schůzky s ministrem zdravotnictví ČR
Doc. Pleva informoval členy výboru o probíhající komunikaci s MZ ČR. Na odeslané dopisy,
(prof. Vymazal, mgr. Podhrázský) ohledně změny názvu oboru, zatím nepřišly odpovědi.
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Ministr přislíbil aktualizaci vyhlášky o trauma péči. V této chvíli je platnost současné
vyhlášky prodloužena do konce roku 2015.

Varia
Prim. Filipínský předložil koncept žádosti na Českou ortopedickou společnost o nasdílení
proskripce viskosuplementací kloubů pro traumatology.
Doc. Vyhnánek navrhl výboru udělení Čestného členství ČSÚCH prof. Peitzmanovi –
výborem schváleno.
Doc. Pleva informoval výbor o proplacení účastnického poplatku společnosti do ESTES.
Prim. Kopačka rozeslal formuláře pro Výroční zprávu TC 2014 – příloha č. 2.
Doc. Pleva informoval výbor o aktivitě výboru dětských traumatologů, a to ve zpracovávání
statistiky dětských úrazů. Prof. Plánka vysvětlil, že se nejedná o duplicitní statistiku
traumaregistru, ale statistiku speciální – doplňující. Výbor tuto aktivitu podporuje a taktéž
ustanovení Certifikovaného kurzu Dětská úrazová chirurgie. Prof. Havránek písemně oslovil
v této záležitosti ministra zdravotnictví a prof. Vymazala, náměstka ministra pro zdravotní
péči.
ČLS JEP oslovila výbor k vyjádření se k novele zákona č. 95/2004. Odpověď výboru byla
odeslána dne 2. 12. 2015 ve znění:
1.

Výbor ČSÚCH nevidí důvod pro samostatný kmen ortopedie, urologie, když není např.

neurochirurgie, traumatologie aj.. Pouze to ztíží přístup k atestaci z jiného oboru, protože by
potenciální atestant musel dělat novou trochu jinou kmenovou zkoušku před atestací, po min.
5. letech v oboru původním.
2.

Kmenová zkouška nadále není formálně specifikována - ústní či písemná? Komise či

úředníci? s právní validitou pro samostatný výkon povolání (vyjma pediatrů).
3.

V bodě proškolení po přerušení v posledních 6. letech na dobu 5 let by měl lékař

absolvovat doškolení 60 dní na akr. pracovišti a zakončit zkouškou - jakou a kdo by ji měl
zkoušet, protože kmen mu zůstává v platnosti. Tedy snad znovu atestace? Není
konkretizováno.
4.

Podle našeho soudu by i nástavbové atestace nebo atestace s malým počtem atestantů

měly být v kompetenci lékařských fakult a administrativu ať

vede IPVZ. IPVZ nemá

v současné době v pracovním poměru odborníky, kteří mají akreditaci na zkoušení atestací a
museli by se pro tuto činnost najímat, což si myslíme, že není vhodné, protože by nebyla
zaručena kvalita odborné nástavbové zkoušky.
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Současný systém postgraduálního vzdělávání, který je plně v kompetenci lékařských fakult a
akreditovaných pracovišť považujeme za optimální řešení. Lékařské fakulty jednak garantují
kvalitu vyučujících a také odbornou kvalitu závěrečné zkoušky. Nechť tedy IPVZ vede
evidenci zdravotnických pracovníků, zařazených do specializační přípravy a zajišťuje
organizaci kurzů, kde budou přednášet samozřejmě jenom akreditovaní odborníci.
5.

Nevidíme důvod pro nemožnost zařazení do dvou nástavbových oborů, často se kryjí

povinné stáže a kurzy a je zbytečné vše absolvovat 2x, když to je třeba v rámci jednoho
pracoviště.

Další zasedání výboru ČSÚCH se bude konat dne 28. 4. 2015 od 15,00 hodin v rámci 5.
Trilaterálního sympozia v Beskydském hotelu Relax v Rožnově pod Radhoštěm.

Úkoly
1.

Zaslat žádost na Českou ortopedickou společnost o nasdílení preskripce viskosuple-

mentací kloubů pro traumatology
T.: ihned
2.

Z.: doc. Pleva, CSc.

Zpracování Výroční zprávy za rok 2014

T.: ihned

Z.: všichni

3. Koncept dopisu prof. Vymazalovi na téma Vzdělávání
T.: ihned

Z.: doc. Pleva, CSc.

Nové členství
MUDr. Zuzana Mannová, Liberec
Prof. MUDr. Robert Gűrlich, CSc., FNKV Praha
MUDr. Tomáš Šebek, Praha

Zrušené členství
MUDr. Jaroslav Edlman, Jilemnice
MUDr. Petr Machold, Teplice

Rozdělovník
Členové výboru

Přílohy
4

P1 – zápis ze zasedaní AK
P2 – formulář VZ 2014

Zapsala: P. Segarová

Schválil: doc. MUDr. Leopold Pleva, CSc.
předseda ČSÚCH ČLS JEP
Sjezdy v roce 2015
28.-30. 4. 2015 5. Trilaterální sympozium s mezinárodní účastí v Rožnově pod Radhoštěm.
Garant: doc. MUDr. Leopold Pleva, CSc.
10.-12. 5. 2015 – 16. ESTES, Amsterdam
13.-14. 5. 2015 Dětské zlomeniny Zbiroh 2015
14.

5. 2015 – X. Traumatologický den Praha, Hlavní téma: Diagnostické a léčebné

postupy u polytraumat. Garant: doc. MUDr. F. Vyhnánek, CSc.
11.-13. 6. 2015 Harrachovské chirurgické dny
3.-4. 9. 2015 – Kongres úrazové chirurgie a soudního lékařství v Mikulově. Garant: doc.
MUDr. Michal Mašek, CSc.
16.-18. 9. 2015 Ortopedický kongres Praha
23.-24. 9. 2015 Jihočeské traumatologické sympozium České Budějovice
1.-2. 10. 2015 – XVII. Novákovy traumatologické dny Brno, Hlavní téma: Komplikace
v traumatologii. Garant: prof. MUDr. P. Wendsche, CSc.
4.-6. 11. 2015 Česko-polsko-slovenské dětské traumatologické dny v Rožnově pod
Radhoštěm. Garant: doc. MUDr. Leopold Pleva, CSc.
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