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Zpráva o stavu vývoje vzdělávání v oboru úrazové chirurgie  
 
Na základě novely zákona 95/2004 Sb. se stal obor Úrazová chirurgie nástavbovým oborem. Toto 
rozhodnutí v relaci s finální podobou zákona bylo politické. Původní snaha o zásadní redukci 
základních oborů se omezila na vyřazení pouhých třech oborů.  
Jako předseda společnosti nicméně nevidím tento krok jako kritický. Před rokem 2006 měli úrazoví 
chirurgové základní vzdělání všeobecně chirurgické, které významně posílilo jejich schopnost 
komplexního náhledu na sdružené poranění a polytraumata. Vracíme se tedy do stavu před 12 lety, 
avšak návrat je doprovázen problémy a nevyjasněnou situací. Novela zákona 95/2004 Sb. sice zrušila 
základní obor Traumatologie, ale neřeší přechodné období a situaci kolegů, kteří nyní mají platnou 
atestaci z neexistujícího základního oboru. Jsem přesvědčen, že tito kolegové se budou postupně 
dostávat do konfliktu s  legislativou, která pracuje jen se základními obory platnými dle současné 
právní úpravy. Z tohoto důvodů výbor společnosti vynakládá maximální snahu o dořešení tohoto 
legislativního pochybení ze strany zákonodárců. ČSÚCH jedná opakovaně na Ministerstvu 
zdravotnictví o možném „uznání“ atestace ze základního oboru Chirurgie či Ortopedie pro kolegy, 
kteří mají pouze Traumatologickou atestaci z původního základního oboru.  Možnosti řešení byly 
náplní jednání jak výboru ČCHS i ČSOT. Ochota pomoci vyřešit situaci cca 130 kolegů, kteří se 
chybou jiných dostali do nelehké situace je zatím vlažný. Výbor ČCHS i Akreditační komise odmítl 
uznat jakékoli vzdělání a započítat ho do získání chirurgické atestace. Toto stanovisko bylo možná 
vydáno na základě nedostatečného porozumění zúčastněných stran a bude předmětem dalšího jednání. 
Výbor ČSOT vyžaduje doplnění rozdílového vzdělaní, jehož upřesnění především v délce praxe a 
operačních výkonech bude upřesněno výborem na jednání 4/2018.  
Vzhledem ke stávající situaci jako předseda společnosti  

• Doporučuji změnu zařazení do základního oboru těm kolegům, kteří jsou více než dva roky do 
složení atestace 

• Žádám všechny kolegy vyžadující řešení legislativního nedostatku spojeném se zánikem 
základního oboru Traumatologie, aby zkontrolovali zveřejněný seznam kolegů na webu 
www.csuch.cz a případné opravy a doplnění zaslali do  30.3.2018 na mail info@csuch.cz  

• MZ jsem urgoval, aby reagovalo na vaše žádosti odeslané na MZ. Doporučuji vyčkat do 1.4. a 
pak případně pokračovat striktně oficiální cestou.  

• Prosím , buďte kolegiální a snažte se tuto informaci rozšířit i mezi kolegy se stejným 
problémem  ve vašem okolí 
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