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Téma
Současná podoba Vyhlášky 185/2009 Sb. O oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů
a oborech certifikovaných kurzů a její dopad na budoucnost dětské traumatologie
 TS ČPCHS jednoznačně podpořila situaci, kdy je dětská traumatologie nedílnou součástí dětské chirurgie, tento
společný zájem je třeba upevnit na výboru ČPCHS s vědomím, že společně budeme mít daleko větší vyjednávací
možnosti
 TS ČPCHS apeluje na sjednocení názorů na koexistenci obou oborů a z naší strany vyvarování se štěpení směrem
k jiným oborům
 TS ČPCHS zásadně nesouhlasí s variantou návrhu zákona, kdy dětská chirurgie má být jen nástavbovým oborem.
V této souvislosti je potřeba udělat všechny možné kroky a v této situaci také pozdržet vlastní snahu o nástavbu
z Dětské úrazové chirurgie. V této snaze bude pokračováno, jakmile bude jasná budoucnost postgraduálního
vzdělávání
 TS ČPCHS zásadně nesouhlasí s novým návrhem vzdělávacího programu, kde vypadla stáž na pracovišti Dětské
traumatologie nejvyššího typu a byla nahrazena dalšími 2 týdny na JIRP, TS nerozumí podnětu, který k této situaci
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vedl, ani si neuvědomuje diskuzi, která by toto projednala, nebylo projednáno ani na výboru ČPCHS
 TS ČPCHS konstatuje, že většina podpory Dětské úrazové chirurgie byla zprostředkována ČSÚCH, tato spolupráce
je i nadále perspektivní a jistým způsobem vzorová pro mateřskou odbornou společnost
Výzva MZ ČR k podání žádosti o udělení statutu centra vysoce specializované traumatologické péče
 Prof. Havránek vyzval všechny zúčastněné vedoucí lékaře a zástupce CDT, aby jejich ředitelé do 11. 11. 2015
odevzdali přihlášku do reauditu Center dětské traumatologie na MZ ČR
 Při kontrole podmínek auditu bylo konstatováno, že formálně budou ze strany všech stávajících CDT podmínky
splněny, ale bylo upozorněno na několik skutečností s dopadem aktuálním a několik s dopadem do budoucna
 Je třeba rozlišit operační týmy deklarované v rámci auditu pro dětské pacienty a pro dospělé pacienty v případě, že
pracoviště žádá i o statut TC pro dospělé
 Je pravděpodobné, že bude nutné vzájemně na pracovištích provázat znalost a informovanost o součinnosti v rámci
CDT.
 Při revizi auditu bylo zjištěno, že některá pracoviště velmi těsně splní personální požadavek, což je nebezpečné
zejména do budoucna. Z toho plyne úkol pro výbor ČPCHS zmapovat situaci v oblasti personální a pomoci těmto
pracovištím apelovat na doplnění stavů
 TS ČPCHS konstatuje, že současná podoba přihlášky k udělení statut centra vysoce specializované péče slouží
především k zachování stávající sítě. Zcela však vypadl požadavek na specializované vzdělání v dětské úrazové
chirurgii. Tento požadavek je z hlediska TS ČPCHS nepodkročitelný a je třeba jej obnovit po stabilizaci
postgraduálního vzdělávání.
Dětská traumatologie a její začlenění do systému zdravotní péče
 Bude diskutováno v příštím ročníku pro nepřítomnost MUDr. Toufara a nadčasovost tématu
Úloha spádových pracovišť v Dětské traumatologii v ČR
 Prof. Plánka zpracoval modelovou statistiku spádové oblasti FN Brno, kdy bylo zjištěno, že počet osteosyntéz na
sektorových pracovištích je jednotkový
 TS ČPCHS navrhuje podniknout opatření, aby byla postupně většina osteosyntéz směřována do dětských
traumacenter, bylo by možné využít původně definovaných signálních kódů, které původně měly směřovat přímo do
CDT
 TS ČPCHS navrhuje zřídit ve všech CDT regionální konziliární elektronická centra a tím situaci nenásilně podpořit,
je možné využít vzoru v již fungujících regionech - ePACS
 Vzhledem ke společenské citlivosti tématu opět počkáme do stabilizace oboru, během té doby doporučuje TS
ČPCSH udělat obdobný průzkum ve svých spádech
Evropská společnost dětských zlomenin
 Evropská společnost zatím není deklarována, nové aktivity nebyly podniknuty, jsme připraveni
 prof. Havránek se pokusí stran této společnosti kontaktovat příslušné odborníky (prof. Sommerfeld)
DRG restart a jeho požadavky ze strany Dětské traumatologie
 Bylo upozorněno na negativní stránky DRG systému pro dětskou traumatologii
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Dále byl představen aktuální stav projektu DRG restart, TS ČPCHS souhlasí s postupem a osobou prof.
Plánky se bude podílet na oponentuře vznikajících nových bázi
 TS ČPCHS vyslovila souhlas se skutečností, že režijní náklady Center dětské traumatologie (většinou v gesci
fakultních nebo krajských nemocnic) jsou výrazně vyšší, což rovněž musí být v DRG restartu zohledněno
Statistika dětských úrazů pro potřeby odborné společnosti
 Byla kompletována a prezentována statistika (Výroční zpráva CDT za 2014) dle nové metodiky, bude přílohou
zápisu
 V průběhu vyplňování byly objeveny další nedostatky, které budou součástí další revize
 Bude upozorňováno, že některá pracoviště vykazují údaje jen o pacientech do 15 let
Málo časté diagnózy v Dětské traumatologii
 Prodiskutováno při představení jednotlivých pracovišť a jejich postup při přijetí raritních nebo přechodových
diagnóz
Řízená věda a výzkum v oboru Dětská traumatologie
 Byl předveden seznam impaktovaných časopisů s tématikou blízkou dětské traumatologii, seznam je součástí zápisu,
při vyhledávání resp. citování literatury je třeba využívat jen renomované zdroje
 Bylo upozorněno na volný přístup k některým vybraným časopiseckým titulům a AO knihám v rámci členství v QA
Trauma
 TS ČPCHS se dohodla, že do konce roku sesbírá návrhy na multicentrické studie a po schválení vytvoří časový plán
pro jejich realizaci. Návrhy zasílat doc. Pešlovi do 31. 12. 2015
 Bylo navrženo, aby TS ČPCHS iniciovala sestavení vlastní pracovní skupiny pro traumatologii a chirurgii dětské
ruky. Každé CDT by mělo určit svého zástupce do této skupiny. Sestavení této skupiny je možné dále prodiskutovat
na XIII. kongresu České společnosti chirurgie ruky 13. - 14. 11. 2015 v Harrachově
 Prof. Havránek navrhl zorganizovat pracovní schůzi vedoucích pracovníku CDT společně s vedoucími
pracovníky příslušných dětských resuscitačních oddělení. Tato schůze by se měla konat 19. a 20. 4. 2016.
Místo bude upřesněno.
Představení jednotlivých zástupců na jednání TS ČPCHS
 Přílohou zápisu bude popis jednotlivých traumacenter ve smyslu organizace péče, ošetření raritních diagnóz atd.
 Jednotlivá traumacentra představila svoji činnost a organizaci práce
 Přílohou zápisu bude seznam časopisů, kterými disponují jednotlivá traumacentra
 TS ČPCHS s radostí poprvé přivítala zástupce Kliniky dětské a dospělé ortopedie a traumatologie v Motole, čímž
byla zahájena další komunikace s tímto pracovištěm
Vzdělávání lékařů v oboru Dětská traumatologie
 TS ČPCHS nadále považuje za nutné doplnit vzdělání pro lékaře ošetřující dětská traumata certifikovaným kurzem
(DCH, traumatologie, ortopedie)
 TS ČPCHS vyzývá účastnit se AO Pediatric Fractures dle konání v ČR nebo okolních zemích
 TS ČPCHS doporučuje účastnit se kurzů ATLS, EPLS ITLS Pediatric
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WWW stránky
 Byly představeny nové www stránky České pediatricko – chirurgické společnosti
 Prof. Plánka se v první fázi seznámí s redakčním systémem a za TS se pokusí zastávat funkci aktivního
webmastera
 TS ČPCHS bude požadovat doplnění sekretariátu předsedy TS na adekvátní stránku a do celkových kontaktů
 Členové TS budou průběžně na adresu prof. Plánky posílat požadavky a náměty na doplnění
 TS ČPCHS bude požadovat pouze autorizovaný přístup pro některé části – zejména zápisy ze schůzí, seznamy členů
a další
Statistiky dětských úrazů
 Byla prezentována aktuální situace Národního registru úrazů
 Je třeba, aby každé traumacentrum získalo přístup do tohoto registru a začalo zadávat úrazová data, od 1. 1. 2015 je
povinnost údaje o závažných poraněních (ISS nad 15) do nové databáze
 Praxe je taková, že v každé nemocnici je kontaktní osoba pro komunikaci s KSRZIS, který má povinnost hlásit
jména lékařů, kterým má být udělen přístup do registru (ů) Jednotné technologické platformy ÚZISu, kde je NRÚ
provozován
 Dětské úrazy budou i do budoucna popisovány v NRÚ podrobněji a jejich údaje budou transferovány do původního
NRDÚ a bude tak zachována analytická funkce dostupná na stránkách www.detskeurazy.cz
Proběhlé kongresy a sympozia na téma Dětské úrazy
 Na jednání proběhla rekapitulace proběhlých oborových akcí
 Nadcházející oborové akce:
- 4. – 6. Listopadu 2015 MEZIOBOROVÉ SYMPOZIUM DĚTSKÝCH CHIRURGŮ, TRAUMATOLOGŮ A
FYZIOTERAPEUTŮ
- 13. - 14. 11. 2015 Kongres České společnosti chirurgie ruky s mezinárodní účastí a II. Kongres České společnosti terapie
ruky
- EPOS – 5. – 9. 4. 2016 Řím
- EUPSA – 15. – 18. 6. 2016
- Trauma v detskom veku – Šamorín 22. – 24. 6. 2016
- Pracovní schůzi dětských traumatologických center společně s vedoucími pracovníky dětských resuscitačních oddělení,
zatím bez termínu
- Central Europe Orthopaedics Society – červen 2016
- 62. Kongres českých a slovenských dětských chirurgů – pořádá Olomouc, zatím bez termínu
- Pracovní schůze dětské sekce České ortopedické společnosti – říjen 2016 místo není upřesněno
- Ostravské traumatologické dny Rožnov pod Radhoštěm 5. – 7. 10. 2016
Vybrané odborné téma – zlomeniny předloktí
 Byl diskutován široký problém zlomenin předloktí včetně několika kazuistik.
Varia, připomínky ostatních, diskuze
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MUDr. Jáger upozornil na nutnost kontroly osudu přednášek na konferencích a kongresech, dle práva by měl
organizátor zabránit dalšímu nelegálnímu šíření, je vhodné osobně kontrolovat
Další jednání je plánováno na konec roku 2016, pověřen přípravou byl prim. MUDr. Petr Polák

Přílohy zápisu
1. Statistika činnosti CDT v roce 2014 – MS Excel
2. Obecný popis jednotlivých CDT – MC Word
3. Seznam impaktovaných časopisů s možností publikace prací s tématem dětských úrazů – MS Word

Úkoly
1. Doc. Pešl rozešle další revizi návrhu sbírané statistiky, každý doplní svůj komentář a vrátí zpět.
2. Do 31. 12. 2015 budou lékaři zasílat návrhy multicentrických studií (v rozsahu Anotace případně krátké metodiky) na adresu Doc Pešla.
3. Členové výboru ČPCHS seznámí celý výbor s těmito závěry, zejména pak se zásadními body v úvodu zápisu.
4. Prof. Havránek zavčas rozešle informace k plánovanému pracovnímu setkání s dětskými intenzivisty.
5. Prof. Plánka se v první fázi seznámí s redakčním systémem a za TS se pokusí zastávat funkci aktivního webmastera, členové TS budou
průběžně na adresu prof. Plánky posílat požadavky a náměty na doplnění
6. Prim. MUDr. Polák odpovídá za zajištění termínu, místa a programu pro jednání v roce 2016.

v Brně dne 13. 11. 2015
zapsal Ladislav Plánka

