
Zápis z jednání 24. schůze Traumatologické sekce 

České pediatricko-chirurgické společnosti 

Téma Garant 
Výzva MZ ČR k podání žádosti o udělení statutu centra vysoce specializované traumatologické péče pro děti 

 V krátké době bude nutné podat na základě výzvy MZ ČR podat žádost o udělení statutu Traumatologického centra 

pro děti. 

 Prof. Havránek se účastnil debatu o případných změnách, TS ČPCHS byla jeho prostřednictvím zapojena rovněž, 

finální podoba podmínek však zůstala beze změny. 

 Při této příležitosti bylo dohodnuto, že se pokusíme odeslat prim. Polákovi indexaci traumatologické péče ke 

srovnání. Porovnání by mohlo být podkladem pro příští jednání. 

 

vedoucí CDT 

prim. Polák 

Funkční kurz Dětská traumatologie 

 V různě dlouhých a intenzivních intervalech býváme vyzváni k „urychlenému“ dodání podkladů pro vytvoření 

našeho funkčního kurzu, zatím nikdy nebylo snažení dotaženo do viditelného konce 

 V proběhu jednání byly upřesněny charakteristiky jednotlivých stupňů našeho návrhu kurzu (vše v příloze zápisu), 

zejména definice podmínek pro přihlášení do kurzu a následně oprávnění, které z absolvování kurzu plynou 

 Nejdelší debata se týkala podmínek pro přihlášení do kurzu, jako závěr se v úrovni 1 se vyžaduje ukončený kmen 

(ortopedie, chirurgie), v úrovni 2 a 3 atestace v oboru (chirurgie, ortopedie, dětská chirurgie, traumatologie) 

 Aktualizace návrhu také zapracovává absolvování jednotlivých částí kurzu do auditu dětského traumacentra – 

úroveň 2 umožní nahradit dětského chirurga jinou odborností a úroveň 3 je povinná pro vedoucího lékaře dětského 

traumacentra 

 

prof. 

Havránek 

Školící akce v oboru dětská traumatologie 

 Bylo konstatováno, že navzdory zatím neúspěšnému snažení o nástavbový kurz probíhá vzdělávání v dětské 

traumatologii poměrně aktivně 

 Samostatný kurz je opakovaně pořádán v rámci atestační přípravy v oboru Ortopedie a traumatologie pohybového 

aparátu 

 Soukromá společnost Soggiorno pořádá dvoudílné kurzy na základě poptávky jednotlivých krajů 

 TS ČPCHS konstatuje, že aktuálně je naprostá většina přednášek pokryta našimi lékaři a tím pádem v souladu 

s našimi představami 

 

 

 



Statistika dětských úrazů pro potřeby odborné společnosti 

 Doc. Pešl předvedl statistiku dětských traumacenter, která již několikátý rok podává velmi praktickou informaci o 

dětských úrazech v ČR 

 Z letošní sestavy plyne lehká nejasnost ve vykazování polytraumat, kdy některá centra vykazují pouze pacienty 

s poraněním více orgánových systémů a některá i závažná monotraumata s ISS nad 15. Tuto metodiko do příště 

sjednotíme. 

 Celková tabulka je přílohou zápisu, pro další schůzi je očekávána tabulka za rok 2020 

 

Pešl 

Řízená věda a výzkum v oboru Dětská traumatologie 

 Byla představena aktuální sestava probíhajících multicentrických studií 

o Zlomeniny proximální části humeru – pořadatelem je FTN Krč, publikace je odeslána do ACHOTC, o 

výsledku recenzního řízení budou účastníci informováni 

o Pulseless suprakondylické zlomeniny humeru – prim. Štichhauer prezentoval výsledky, které dávají jasné 

doporučení, aktuálně běží recenzní řízení v evropském periodiku 

o Pulseless suprakondylické zlomeniny humeru – prospektivní část – počátkem roku 2021 bude rozeslán email 

s instrukcemi, jak zasílat data o aktuálně léčených zlomeninách, další zpracování bude prezentováno během 

jednání v příštím roce 

o Zlomeniny diafýzy femuru u malých dětí – pořadatelem je Jirka Urban – České Budějovice, dlší instrukce 

budou rozeslány emailem 

 

Pešl 

Štichhauer 

Štichhauer 

Urban 

Plánované kongresy a sympozia s tématikou Dětských úrazů 

 V termínu 14. – 17. 4. 2021 byl očekáván náhradní termín EPOS kongresu v Portu – nakonec byl on-line 

 V termínu 13. – 16. 4. 2021 měl proběhnout AO kurz v Seči, kde je plánovaný kurz Dětské zlomeniny – nakonec 

neproběhl, byla jen jednodenní náhradní on – line varianta 

 V termínu 16. – 19. 6. 2021 měl proběhnout EUPSA kongres v Athénách, nakonec proběhl prezenčně v termínu 1. – 

4. 9. 2021 – tématice traumat se opět věnoval pouze jeden blok 

 V termínu 30. 6. – 2. 7. 2021 měl proběhnout EFORT kongres, nakonec proběhl jako virtuální 

 Kongres Trauma v detskom veku v Senci byl nakonec zrušen ve prospěch 66. kongresu dětských chirurgů 

 66. Kongres slovenských a českých dětských chirurgů je nadále plánován v termínu 8. – 10. 12. 2021 ve Starém 

Smokovci (původně březen 2021) 

 

Plánka 

Poranění dětské ruky 

 Prof. Havránek deklaroval, že v příštím roce by se mělo konat samostatné jednání Pracovní skupiny pro chirurgii 

dětské ruky 

 Součástí jednání budou i vlastní statistiky této anatomické lokalizace 

 

Matoušková 

(Havránek) 



Sympozium Dětské zlomeniny – Zbiroh 

 Byly diskutovány jednotlivé složky programu, místo tradičního diskuzního kulatého stolu se jeví jako stále 

oblíbenější prezentace kazuistik 

 Bylo navrženo pokusit se zapojit auditorium prostřednictvím mobilních aplikací 

 Dalším plánem jsou 2 bloky varia a 2 bloky kazuistik 

 Aktuálně je nastaven termín 29. 11. – 1. 12. 2021 (původně květen 2021) 

 

Havránek 

Pešl 

Varia, připomínky ostatních, diskuze 

 MUDr. Preis připomněl, že před 23 lety u piva v Rožnově pod Radhoštěm vznikla myšlenka uspořádat výjezdní 

zasedání „traumatologické sekce“ výboru, od té doby bylo mnoho věcí úspěšně vykonáno 

 

 

Další jednání 

 TS ČPCHS schválila jako příštího organizátora schůze prof. Havránka, ten předeslal několik důležitých skutečností, 

na které je třeba se připravit: 

o schůze bude výroční jako pětadvacátá, dále pak bude Petr slavit 70 let a hodlá ukončit svoje fungování na 

postu předsedy TS 

o během roku bude diskutován a navržen systém volby nového předsedy, která proběhne na uvedeném jednání 

v roce 2021 

o pokud by zvolený kandidát nebyl členem výboru ČPCHS, bude TS ČPCHS žádat předsedu výboru o zařazení 

předsedy TS mezi účastníky jednání výboru ČPCHS 

o Petr Havránek očekává, že místem příštího jednání budou Keply na Šumavě 

 

Havránek 

 

 

Přílohy zápisu 

1. Aktualizovaný návrh funkčního kurzy Dětská traumatologie 

2. Statistika činnosti CDT v roce 2019 

 

 

zapsal: Ladislav Plánka 

 


