
Zápis z jednání 25. schůze Traumatologické sekce 

České pediatricko-chirurgické společnosti 

Téma Řeší… 
Kontrola zápisu 2021 

• Bylo konstatováno, že všechny úkoly byly řádně rozpracovány a směřují k postupnému plnění, jednotlivé body 

budou rozvinuty v samostatných oddílech. Pro přehlednost uvádíme v souhrnu: 

 

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

Nyní nadějná situace, kdy kurz je ve fázi schvalování na MZ ČR 

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

Finalizováno, rozesláno a publikováno na webu 

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

Dodáno od všech, opět mohlo být dříve 

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

Provedeno, komentář v samostatném bloku 

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

Provedeno 

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

Provedeno, další jednání zahájeno 

 

• Návrhy na další témata přednesl pouze předseda TS: 

Navrhuje umožnit zveřejňovat data z našich výročních zpráv CDT, bude nutná dedikace 

Navrhuje do statistik psát i příčiny úmrtí na polytraumata 

Napříště zvát i další dětská traumatologická oddělení či dospělá TC ošetřující děti (FM, Kolín, Jablonec, Liberec, 

Jihlava…) … viz další části zápisu 

Pešl 

Činnost za uplynulý rok 

• 1. – 2. 11. 2021 – Setkání skupiny traumatologie dětské ruky 

• 29. 11. – 1. 12. 2021 – Zbiroh – Sympozium Dětské zlomeniny 

• 19. – 20. 5. 2022 – Národní ortopedický kongres Praha (Havránek. Pešl) 

• 23. – 24. 6. 2022 – Národní kongres ČSÚCH Liberec (Havránek, Pešl) 

• 21. – 23. 9. 2022 – Senec – Trauma v detskom veku 

• 12. – 15. 10. 2022 – WOFAPS – zprávu přednesl Petr Havránek 

•  

Pešl 



Funkční kurz Dětská traumatologie 

• Dle informace prof. Havránka je nyní Funkční kurz dětské traumatologie odeslán ke schválení z IPVZ na MZ ČR 

(komise pro postgraduální vzdělávání), čekáme na schválení 

• Nyní je třeba být připraveni na praktické řešení popisu kurzu, první zpracování provede FTN Krč, pracovní skupina 

bude pak určena 

• Všechna pracoviště zaujmou praktické stanovisko k samotné realizaci a využití 

Havránek 

 

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 

• V prvním řádku Obecné charakteristiky je třeba uvádět zkratku základní specializace, v řádku pro věk zraněných je 

třeba uvádět, jestli je ošetřeno do 15 nebo 18 let věku 

• Bude vhodné sjednotit klasifikaci AIS, poslední dostupná verze byla aktuálně vložena na web ČPCHS do sekce 

Traumatologie k hromadnému použití: 

https://www.detskachirurgie.cz/cz/traumatologie/dalsi-dokumenty/kodovani-ais.html 

• Bylo upozorněno na výraznou převahu OS nad prostými repozicemi – ČB, Ústí nad Labem – je třeba se zpětně 

zamyslet 

• Je nutné podrobně verifikovat odeslaná čísla, obtížně se pak obhajuje číslo, které ani přítomný zástupce nedokáže 

prezentovat 

Pešl 

Standardy léčby 

• Proběhla diskuse na téma základních doporučení pro jednotlivé dětské zlomeniny a úrazy, ukázalo se, že každý má 

svůj názor na předávání zkušeností a standardů a sjednocovat postup nedává smysl 

• Nicméně do konce roku pošle každé pracoviště návrh standardu léčby zlomenin distálního radia, návrh standardu 

postavit na podnětech zdola, tedy na požadavcích mladých lékařů, co v základním standardu potřebují 

Vedoucí 

CDT 

Národní registr úrazů 

• ÚZIS dokončuje přípravu návrhu analytického nástroje, který bude představovat výstupovou složku Národního 

registru úrazů 

• Budeme pozváni na schůzku k prezentaci dat, která budou k dispozici, bude možné diskutovat další možnosti a 

doplnění, hlavní novou myšlenkou je možnost filtrovat data z pojišťoven 

• Schůzky se bude účastnit L. Plánka za TS, do 20. 11. pošle každý člen TS návrhy na dotazy, plán schůzky je konec 

listopadu 

Plánka 

Řízená věda a výzkum v oboru Dětská traumatologie 

• Byla představena aktuální sestava probíhajících multicentrických studií 

o Petr Havránek navrhuje shromažďovat výsledky Langenskioldových operací, bude nastaveno 

o Zlomeniny proximální části humeru – pořadatelem je FTN Krč, publikace je připravena k odeslání do 

ACHOTC, situaci zkontroluje doc. Pešl 

Havránek 

Pešl 

Štichhauer 

Štichhauer 

Urban 

https://www.detskachirurgie.cz/cz/traumatologie/dalsi-dokumenty/kodovani-ais.html


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

European Journal of Trauma and Emergency Surgery, zatím vydáno jen elektronicky 

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

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

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

Zbirohu, publikace do evropského periodika 

Plánované kongresy a sympozia s tématikou Dětských úrazů 

• 22. - 25. 11. 2022 AO Trauma Course  - AO kurz dětské skeletální trauma - Šamorín 

• 29. 3. – 1. 4. 2023 EPOS kongres v Krakově, Polsko 

• 9. – 11. 5. 2023 sympozium Dětské zlomeniny, Zbiroh, Česká republika 

• 24. – 26. 5. 2023 67. Kongres českých a slovenských dětských chirurgů, Ostrava, Česká republika 

• 7. 6. – 10. 6. 2023 EUPSA kongres v Izmiru, Turecko 

Plánka 

Poranění dětské ruky 

• Prof. Havránek konstatoval, že zatím se nedaří tuto společnost fakticky aktivizovat 

• Základní myšlenkou je péče o zlomeniny, které jsou zdánlivě banální, ale mohou mít následky 

• Bylo vyjádřeno přání, aby snaha nezanikla, KDCHT v Krči se zasadí o pokračování navzdory útlumu Evy 

Matouškové 

• Základem je vedení statistik a výsledků léčby 

Havránek 

Pešl 

Sympozium Dětské zlomeniny – Zbiroh 

• Sympozium proběhne v termínu 9. – 11. 5. 2023 

• Přijímány budou všechny přednášky s tématikou dětských zlomenin, diskuzní skupina je navržena předběžně jako 

debata o vzdělávání mladých traumatologů, jednotlivé systémy a principy. 

• Dalším důležitým tématem by měly být kazuistiky 

• Přihlašování cestou www.detskachirurgie.cz, oživíme platformu 

Havránek 

Pešl 

AO kurz 

• Petr Havránek podal informaci o nadcházejícím AO kurzu 

• Bylo deklarováno, že je nutné do budoucna hlídat obsazení těchto kurzů, neboť se jistě konat budou a je žádoucí 

hlídat jejich náplň, přestože nejsme nadšenými členy AO 

• Aktuálně je kurz přeplněn 

Havránek 

Registrace příčin úmrtí na polytrauma 

• Bylo konstatováno, že je nezbytné zajistit výsledek pitvy, jen tak je možné přesně určit příčinu úmrtí 

• Je jen organizační záležitostí, jak se k výsledkům dostat, faktický nárok na její výsledek je jasný 

• Za rok 2022 bude již u všech úmrtí v CDT doplněna příčina smrti 

 

Vedoucí 

CDT 

 

Pozvání dalších pracovišť 

• Petr Havránek navrhl pozvat dospělá pracoviště, která ošetřují dětské úrazy 

• Ivo Kopáček připomněl, že v rámci tohoto jednání by bylo možné přednést nabídku, které diagnózy řešit 

 

Vedoucí 

CDT 

http://www.detskachirurgie.cz/


• Souhrnná diskuse konstatovala, že hlavním cílem je navázat kontakt a nastavit systém komunikace 

• Každé traumacentrum sestaví do konce roku 2022 seznam pracovišť, která chce pozvat a zašle Tomáši Pešlovi 

• Po finalizaci programu příštího jednání bude určeno, na kterou část budou pozvání, pozvání zajistí opět spádové 

traumacentrum 

Pešl 

Příští schůze 

• Příští ročník výjezdního zasedání bude pořádat FN Motol, oficiálně bude osloven prof. Havlas. Předpokládaný 

realizační tým doplní MUDr. Trčka a MUDr. Kotaška.  

• Tomáš Pešl pošle oficiální oslovení prof. Havlasovi a zkonzultuje s ním termín 

Pešl 

Kazuistiky 

• Byly prezentovány kazuistiky ze všech pracovišť kromě nepřítomné Plzně 

 

 

Přílohy zápisu 

1. Statistika činnosti CDT v roce 2021 

 

 

Úkoly plynoucí ze zápisu 

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

2. Dodání výročních zpráv za rok 2022 včetně příčin úmrtí ihned po zpracování (ideálně do konce června 2023) – vedoucí CDT 

3. Všechna pracoviště zaujmou praktické stanovisko k samotné realizaci a využití Funkčního kurzu, jakmile dostane Petr Havránek úkoly, 

jak kurz dopracovat, osloví akční skupinku a ostatní pracoviště k dopracování  

4. Schůzka s prof. Duškem k prezentaci možností výstupů u NRÚ – Plánka sestaví údernou skupinu, která na jednání pojede, smyslem je 

realistické nastavení výstupů z NRÚ, do 20. 11. pošle každý člen TS návrhy na dotazy 

5. Do 31. 12. 2022 pošle každé pracoviště návrh standardu léčby zlomenin distálního radia. V rámci Sympozia Dětské zlomeniny pak bude 

diskutována možná forma, rozsah i účel. Pokud se bude materiál jevit jako praktický, budeme postupně vytvářet další 

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

7. Každé traumacentrum sestaví do konce roku 2022 seznam pracovišť, která chce pozvat a zašle Tomáši Pešlovi 

8. Tomáš Pešl pošle oficiální oslovení prof. Havlasovi a požádá ho organizaci příštího jednání v roce 2023 

 

zapsal: Ladislav Plánka 

kontroloval: Tomáš Pešl 


