
Zápis z jednání 25. schůze Traumatologické sekce 

České pediatricko-chirurgické společnosti 

Téma Garant 
Kontrola zápisu 2020 

 Byl schválen zápis ze schůze v loňském roce, bez připomínek, bude vložen na www stránky ČPCHS. 
Plánka 

„24 let v Dětské traumatologii“ 

 Prof. Havránek přednesl souhrnnou přednášku o vývoji dětské traumatologie v České republice s náhledem na 

Slovensko. Při takto uceleném zpracování bylo zřejmé, že bylo vykonáno mnoho prospěšného a koncepčního a je třeba 

v těchto aktivitách pokračovat. Prof. Havránek vyslovil uspokojení s aktuální situací, požádal úzké plénum o 

pokračování v kultivaci oboru a jak již avizoval, odstoupil z funkce předsedy Traumatologické sekce ČPCHS. Jeho 

nástupce byl zvolen dle domluvených pravidel, viz tento zápis níže. 

Havránek 

Funkční kurz Dětská traumatologie 

 Byla opět předvedena finální verze všech tří úrovní funkčních kurzů, materiál je připraven k odeslání na MZ ČR, je 

třeba prověřit aktuální možnost implementace.  

 Na výzvu ředitele IPVZ o nahlášení funkčních kurzů jednotlivými odbornými společnostmi k budoucímu zařazení 

do systému vzdělávání zareagovala ČPCHS, ČSOT i ČSÚCH nahlášením kurzu dětské traumatologie do svých 

programů. 

 

Havránek 

Pešl 

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 asi třetinový pokles počtu zlomenin, u markerových diagnóz je poměr dlouhodobě stabilní.  

 Ve FN Brno byl zaznamenán vyšší počet závažných poranění, v tomto smyslu bylo upřesněno, že v příštích letech 

nebudou hlášena jen polytraumata ve smyslu poranění více systémů, ale i závažná polytraumata podle metodiky AIS 

(ISS) 

 V TN Krč byl zaznamenán větší počet operací ESIN, důvodem je hojné použití metodiky ve variantě ESIN like 

v oblasti ruky, dalším příspěvkem jsou proximální radia, kde TN Krč operuje časteji 

 Další diskuse byla kolem embolizací, které byly provedeny v Ostravě, důležitým faktorem je ochota a připravenost 

v rámci lokálních podmínek 

 Statistiku pro rok 2021 je možné odeslat dříve, bude beze změny jen s upřesněním vykazování dle ISS 

 

Pešl 

Národní registr úrazů Plánka 



 Byla krátce zopakována historie registru a současný stav, kdy databáze funguje, zadání je možné 

 Aktuální situace s Covid-19 ukázala, že není žádný problém s propojováním dat a již v minulosti bylo prof. Duškem 

přislíben transfer dat z Národního registru hospitalizovaných 

 Předsednictvo TS tedy zkontaktuje prof. Duška s prosbou o schůzku s konzultací možnosti zprovoznění předávání 

dat v krátkém čase 

 

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 připravena k odeslání do 

ACHOTC, situaci zkontroluje doc. Pešl 

o Pulseless suprakondylické zlomeniny humeru – prim. Štichhauer prezentoval výsledky, k publikaci přijato do 

European Journal of Trauma and Emergency Surgery 

o Pulseless suprakondylické zlomeniny humeru – prospektivní část – aktuálně dodáno z 5 center (Brno, HK, 

ČB, Krč, ), nedodáno je z Motola, Plzně a  

o Zlomeniny diafýzy femuru u malých dětí – pořadatelem je Jirka Urban data dodány, prezentováno bude ve 

Zbirohu, publikace do evropského periodiky 

o Byla publikována sestava zlomenin pánve v dětském věku, Paediatric pelvic injuries: retrospective 

epidemiological study from four level I traumacenters, International Orthopaedics – rok 2022 

 

Pešl 

Štichhauer 

Štichhauer 

Urban 

Havránek 

Plánované kongresy a sympozia s tématikou Dětských úrazů 

 29. 11. – 1. 12. 2021 – Sympozium Dětské zlomeniny Zbiroh, přihlášky www.detskachirurgie.cz 

 4. a 5. 11. 2021 AO Trauma Master Course – Upper extremity, Mikulov 

 10. – 12. 11. 2021 Postcovidové sympozium úrazových chirurgů a medicíny katastrof, Rožnov pod Radhoštěm 

 66. Kongres slovenských a českých dětských chirurgů, Starý Smokovec 

 V termínu 6. – 9. 4. 2022 EPOS kongres v Kodani, Dánsko 

 V termínu 22. – 24. 6. 2022 EFORT kongres v Lisabonu, Portugalsko 

 V termínu 29.6. – 2. 7. 2022 EUPSA kongres v Tel Avivu, Izrael 

 22. – 23. 9. 2022 Trauma v detskom veku, Senec, Slovensko 

 

Plánka 

Poranění dětské ruky 

 Prof. Havránek deklaroval, že se v terminu 1. a 2. listopadu uskuteční setkání představitelů CDT zabývajících se 

chirurgií ruky, akce se bude konat v Pyšelích u Prahy 

 Součástí jednání budou i vlastní statistiky této anatomické lokalizace 

 

Havránek 

Sympozium Dětské zlomeniny – Zbiroh Havránek 

http://www.detskachirurgie.cz/


 Sympozium proběhne v termínu 30. 11. – 1. 12. 2021 

 Budou zapojeny mobilní aplikace 

 Přijímány budou všechny přednášky s tématikou dětských zlomenin 

 Přihlašování cestou www.detskachirurgie.cz, aktivní účast do 31. 10. 2021 

 

Pešl 

Příští schůze 

 Příští ročník výjezdního zasedání proběhne v regionu FN Ostrava, organizátorem bude MUDr. Kopáček 

 Předpokládané místo konání jsou Kravaře 

 

 

Kopáček 

 

Volba předsedy TS ČPCHS 

 

Užší vedení TS se dohodlo na pravidlech volby nového předsedy: 

 Volit bude vždy jeden hlas za každé TC 

 Předsedou může být jen vedoucí traumacentra 

 Přehled vedoucích lékařů 

o FN Motol – prim. MUDr Luboš Zeman – nepotvrdil  

o FN Brno – prof. MUDr. Ladislav Plánka – potvrdil kandidaturu 

o TN – doc. MUDr. Tomáš Pešl – potvrdil kandidaturu 

o Nemocnice ÚnL – prim MUDr. Petr Polák – nepotvrdil kandidaturu 

o FNsP Ostrava – MUDr. Ivo Kopáček – nepotvrdil 

o Nemocnice ČB – MUDr. Jiří Urban – nepotvrdil 

o FN HK – MUDr. Jindřich Preis – nepotvrdil 

o FN Plzeň – MUDr. Váchal – nepřítomen, neomluven 

 Kandidaturu musí při každé volbě vedoucí traumacentra potvrdit, nejde o povinnost 

 Není omezen počet funkčních období ani opakování 

 Metoda volby je tajné hlasování, musí být přítomno nad 2/3 hlasů, v případě nerozhodného výsledku postupují 

pouze první dva umístění, proběhne druhé kolo a pokud opět dojde k rovnosti hlasů, pak mohou nastat dvě situace: 

o Pokud je ve dvojici stávající předseda TS, pak remízou obhájí svoji funkci na příští období 

o Pokud ve dvojici není stávající předseda TS, pak rozhodne jeho volba 

 Následující volba bude vždy po ukončených volbách do ČPCHS 

 Zvolený předseda TS bude mít vyjednaný přístup na jednání výborů ČPCHS a ČSÚCH, pokud není jejím členem 

 

Průběh volby: 

 Bylo odevzdáno 7 hlasovacích lístků, všechny platné 

 

Havránek 

http://www.detskachirurgie.cz/


 Výsledek volby Pešl 5x, Plánka 2x – nově zvoleným předsedou se stal doc. MUDr. Tomáš Pešl, který okamžikem 

zvolení převzal funkci 

 

 

Kazuistiky 

 Byly prezentovány kazuistiky ze všech pracovišť kromě nepřítomné Plzně 

 

 

 

Přílohy zápisu 

1. Statistika činnosti CDT v roce 2020 

2. Oficiální manuál pro stanovení jednotlivých AIS 

 

Úkoly plynoucí ze zápisu 

1. Zjistit aktuální situaci na MZ ČR k připomenutí funkčního kurzu Dětské traumatologie – Havránek, Plánka 

2. Finální úprava Výroční zprávy a odeslání oběma společnostem a prof. Plánkovi k uložení na web – Pešl 

3. Dodání výročních zpráv za rok 2021 ihned po zpracování – vedoucí CDT 

4. Kontaktovat prof. Duška a zajistit schůzku stran obnovení aktivit NRÚ – Plánka 

5. Dodat fulltexty článků – Štichhauer (lokty), Havránek (pánve) 

6. Sestavit program, zvolit termín a zajistit rozeslání pozvánek na další jednání – Kopáček, Pešl 

 

 

zapsal: Ladislav Plánka 

 


