
Zápis z jednání 20. schůze Traumatologické sekce České pediatricko-chirurgické společnosti, 

Ostrov u Tisé, 19. - 21. 10. 2016 

 

Seznam přítomných:   

MUDr. Vladimír Bartl, CSc., MUDr. Barbora Frýbová, prof. MUDr. Petr Havránek, CSc., Mgr. Linda 

Jandová, MUDr. Ivo Kopáček, MUDr. Jan Kotaška, MUDr. Eva Matoušková, doc. MUDr. Tomáš Pešl, 

PhD., prof. MUDr. Ladislav Plánka, PhD., prim. MUDr. Petr Polák, MUDr. Jindřich Preis, PhD., MUDr. 

Petr Toufar, MUDr. Rudolf Vronský. 

Seznam omluvených: 

 

ODBORNÝ PROGRAM: 

1. Ustanovení „Pracovní skupiny pro chirurgii a traumatologii dětské ruky“ 

Prof. Havránek navrhl zřízení Pracovní skupiny pro chirurgii a traumatologii dětské ruky. Při 

každém z osmi CDT by měl pracovat minimálně jeden lékař, věnující se traumatologii dětské ruky. 

Vznik „Pracovní skupiny“ podporuje i výbor České společnosti pro chirurgii ruky (prim. 

Schmoranzová, doc. Nejedlý).  Kontaktní osobou, zajišťující organizaci a koordinaci činností byla 

jmenována Dr. Eva Matoušková (TN Praha Krč). Jednotlivá pracoviště nahlásila kontaktní osoby. 

Traumatologie dětské ruky bude nosným tématem 11. sympozia Dětské zlomeniny Zbiroh 2017. 

Byla diskutována možnost kurzů ve Vysokém nad Jizerou 

2. Současný stav sítě CDT po auditu MZ ČR center, poskytujících vysoce specializovanou 

diagnosticko-léčebnou péči. Standardy personálního zajištění a materiálního vybavení, plnění 

standardů 

Jednotliví vedoucí či zástupci center nejprve referovali aktuální stav na jejich pracovištích. Široce 

diskutována byla organizace center v Plzni, Ostravě a Českých Budějovicích, kde nejsou 

plnohodnotná pracoviště dětské chirurgie. Byl vysloven požadavek na oslovení ředitele FN Plzeň 

kvůli problematické situaci v dětské chirurgii a dětském traumatologickém centru FN Plzeň. Dále 

zdůrazněn značný nedostatek mladých lékařů na odděleních DCH mimo Prahu a Brno 

3. Statistiky CDT podle poslední verze tabulky.  

Doc. Pešl prezentoval souhrnné statistiky CDT za rok 2015. Výpovědní hodnota dat stoupá, ale 

čísla nadále nejsou zcela spolehlivá a srovnatelná.  Přes veškeré snahy jsou data pořizována 

různými metodikami. Např. CDT Motol vykazuje utonutí a podchlazení jako trauma, protože 

odpovídá klasifikaci ISS. Roli také hraje fakt, že některá centra léčí traumata jen do 15 let, jiná do 

18. Součástí hodnocení statistik byla i diskuze na téma preference konzervativního či operačního 

řešení. U jednotlivých statistických skupin proběhla rozsáhlá diskuze o prováděných 

terapeutických postupech a možnostech a významu standardizace 

4. Postgraduální vzdělávání v dětské traumatologii 

Prof. Havránek informoval, že v současnosti další postup směřující k certifikovanému kurzu 

v dětské traumatologii byl pozastaven. Důvodem je zatím neschválená a diskutovaná novela 

zákon o vzdělávání lékařů č. 95/2004Sb. Není ještě zcela jisté, zda zůstane dětská chirurgie 

základním oborem. Nyní jako základní obor je a v pracovním materiálu novely byla navržena jako 



základní obor až pozměňovacím návrhem Poslanecké sněmovny PČR, kterým ale byla vyřazena 

traumatologie 

5. Vztah CDT a jeho spádových pracovišť. Úloha spádových pracovišť v ošetřování dětských 

traumat 

Bylo konstatováno výrazné zlepšení komunikace spádových pracovišť s centry, i když bylo 

z diskuze patrné, že to neplatí ve všech případech. Nicméně je zřejmé, že systém dětských 

traumacenter je etablován a akceptován jejich terénními pracovišti. Zdůrazněna důležitost 

konzultační činnosti, která je umožněna především možností zasílání obrazové dokumentace 

prostřednictvím PACSu 

6. Dotazník pro chirurgická (ortopedická) pracoviště ČR o spektru jejich činnosti v dětských 

chirurgických oborech 

Prof. Plánka vysvětlil záměr této dotazníkové akce a její praktické provedení. Cílem je co 

nejpřesněji zjistit, kde v ČR a jak je poskytována chirurgická péče o děti 

7. Registr dětských úrazů a jeho současný stav 

Referoval prof. Plánka: národní registr nemá funkci zpracovávání detailní statistiky. V současné 

době se zpracovává nová verze národního registru úrazů, automatizovaný převod dat, především 

z registru hospitalizovaných. Výjimkou budou polytraumata, kde data bude zpracovávat lékař, 

event. další technický personál. Půjde o ještě detailnější rozbor jednotlivých případů 

8. DRG v dětské chirurgii a traumatologii 

9. Sympozia a kongresy s tématikou dětské traumatologie 

Informace a diskuze o plánovaných, hlavně zahraničních akcích s dětskou traumatologickou 

problematikou. Jedenácté sympozium Dětské zlomeniny Zbiroh 2017 se bude konat ve dnech 7. - 

8. 6. 2017 na zámku Zbiroh. Tématem kulatého stolu i workshopu budou zlomeniny skeletu 

dětské ruky. (Dr. Frýbová ověří termíny kongresů DCH, Dr. Kotaška ortopedických a Dr. Toufar 

traumatologických, aby se zabránilo souběhu) 

10. Nadační fond Kolečko, podpora CDT, primární a sekundární prevence dětských úrazů 

Mgr. Jandová referovala o předchozích aktivitách nadačního fondu jak v oblasti sponzoringu CDT, 

tak v primární prevenci dětských úrazů. Informovala o možnostech získávání finančních 

prostředků. Navrhla možnost získání daru z fondu pro jednotlivá pracoviště formou žádosti o 

financování fondem. Nutno žádat o konkrétní dar, který musí být přesně specifikován, stejně jako 

jeho cena 

11. Multicentrické studie s problematikou dětské traumatologie 

Pro tyto studie nejsou v současné době dostatečné podklady. Základem je dobrá statistika a 

vykazování, pak lze předpokládat zisk větších souborů dat. Vhodnými tématy jsou poranění 

pánve, femuru apod.  

12. Kasuistiky  

Místo (včetně organizátora) setkání vedoucích center dětské traumatologie na příští rok bude 

stanoveno do 1 měsíce  

Zapsal: P. Polák 

Opravil: P. Havránek 

 


