Zápis :
Schůze výboru ČSUCH 29.5.2019, zahájena 14.00, ukončena 16.15

Program:
1. Členská základna
a. Schválení nových členů, žádostí
b. Jak s ukončením členství neplatičů?
2. Členské příspěvky + členství v ESTES
3. Národní kongres Mikulov – Veselý
4. Informace o příjmech – sponzoři
5. Typovského nadace
6. Vzdělávací program
7. Akreditovaná zařízení
8. Upgrade doporučení pro přihlášené do programu?
9. Připravované akce
Přítomní (bez titulů) – März, Kočí, Edelmann, Šrám, Belán, Carda, Ječmínek, Čižmář, Veselý.
Host – Vyhnánek.
Omluveni – Šimánek, Kudrna, Krtička

Ad 1 – schváleny došlé přihlášky – budou potvrzené zaslány na ČLS. Dle stanov ČLS i ČSUCH členství
zaniká 3 roky po sobě nezaplacenými příspěvky nebo nezaplacením 12 měsíců, přičemž musí být
informován člen 2 měsíce předem. Problémem je, že platíme za každého člena institucionální členství
v ESTES 6 Euro ročně – tedy i za ty, kteří neplatí příspěvky. Schválen navrh na oslovení neplatičů, při
nezaplacení budou vyloučeni.
Ad 2 – viz předchozí bod - počet členů se promítá do výše institucionálního poplatku ESTES – 6Euro za
člena (letos jsme platili 2018 i 2019 = cca 85 tis Kč !). Byla diskutována otázka setrvání v ESTES, je
jednotný názor, že i s ohledem na to, že jsme jedním ze zakládajících členů chceme být
v mezinárodních strukturách zakotveni. Výhodou pro členy je pak nižší poplatek na kongres – ECTES.
Nicméně s přihlédnutím k nutným platbám a hospodaření společnosti bylo schváleno navýšení
členského příspěvku na 400,- Kč ročně, od roku 2020. Pro 8x, proti 0x, zdržel se 0x (doc. Čižmář
dorazil po hlasování).
Ad 3 – národní kongres 2019 proběhne v rámci Mikulova na začátku září – spolupráce doc. Mašek a
doc. Veselý (FN Brno a ÚN Brno). Informace bude zaslána doc. Veselým a pak rozeslána členům a
zveřejněna na webu. Shoda na tom, že nebudeme dělat zvláštní sekci v rámci kongresu Úrazové
chirurgie a soudního lékařství, pouze prostor pro schůzi výboru a členskou schůzi.
Ad 4 – pojišťovna Zdraví – podporuje ČSUCH, má zájem, aby její klienti při hospitalizaci v našich
zařízeních mohli být referováni pojišťovně, která pak bude spoluorganizovat další péči. Nejde o
informace akutní v mimopracovní době, ale o kontakt a info během všedního dne . Plánování, nikoli
akutní péče. Dohoda na tom, že jednotlivá pracoviště dají k dispozici kontakt (nejčastěji sekretariát),
přes který pak bude info linka organizována. – prosím všechny aby tak učinili
-

Zimmer – administrativní poplatek při žádostech o vzdělávací granty

-

DePuy Synthes – před dokončením
Medin – v jednání

Ad 5 – předání informace o aktivitách Typovského nadále – lékaři mohou žádat o podporu při
účastech na vzdělávacích akcích – přes mail (webové stránky) nadále – bude uveřejněno i na webu a
v bulletinu
Ad 6 – řada průtahů a peripetií, zatím není dáno, kdo bude nástavbové obory zkoušet – IPVZ nebo
fakulty. Nicméně IPVZ bylo ministerstvem požádáni o tvorbu vzdělávacích programů. Zde pak Prof.
Wendsche oslovil ČSUCH s žádostí o návrh programu, který pak společně předloží za IPVZ
ministerstvu. Na výboru diskutováno – pokusíme se o 2 letou nástavbu (ve vyhlášce je minimum 1
rok, nicméně zdá se být málo v případě, že lékař se dosud problematice nevěnoval, resp. Neměl
možnost). Předpoklad započítávání praxe a kurzů 5 let zpět. Zkrácení pobytu v traumacentru ze 4 na
3 měsíce, přidání oretopedie 2 měsíce. Pokud bude MZ trvat na 1 roce, budeme upravovat. Snaha o
zapojení kurzů praktických dovedností do povinných položek vzdělávacího programu – zřejmě
v rozsahu definice a počtu hodin – ve vazbě na akreditaci proti vzdělávání a množství povolené
externí dodávky výuky – podrobně se pokusí zjistit März. Termínově snaha doladit návrh spolu s IPVZ
do konce června.
Ad 7 – pokud skončí stávající akreditace, není jasné zda žádat o prodloužení dle stávajícího
vzdělávacího programu nebo zda čekat na nový. Ústní doporučení MZ je vyčkat a akreditovat dle
nového, nicméně ještě je nutné doladit, zda bude nová akreditace platná i pro stávající atestanty…
Bohužel nejsou písemná vyjádření MZ, budeme se snažit zakotvit do větsníku s novým vzdělávacím
programem. Stejně tak doplnění stávající úpravy, kde atestace základní traumatologie je rovna
nástavbové atestaci úrazové chirurgie
Ad 8 – vzhledem k výše uvedenému je výbor ve shodě, aby lékaři zapojení do základní atestace
z traumatologie ji dokončili dle platného programu základního oboru.
V souvislosti s tím informace doc. Vyhnánka za SOR – je nutnos do 15.7.2019 nahlásit termíny
atestací 2020 – jaro Olomouc, podzim Hradec Králové, s respektováním termínů zkoušení základních
kmenů. Stejně tak termín kurzu, který musí být dokončen nejpozději 30 dní před termínem atestace –
bude jeden, před jarním termínem. Termíny dodají Kočí a Čižmář.
Ad 8 – podzimní Mikulov – viz výše, bude posláno přesně.
-

März

Diskuze ohledně národního kongresu . Již v minulosti byla schválena rotace při pořádání,
trvá. Předběžně tedy 2020 Liberec (jarní termín), 2021 Novákovy dny (podzimní termín)
Vysloveno poděkování doc. Dráčovi a Prof. Wendschemu (plus spolupracovníci) za
organizaci ECTES Praha 2019 – velmi kladné hodnocení účastníků

