
Zápis 
z 18. schůze vedoucích lékařů Center dětské traumatologie (CDT), 

členů traumatologické sekce ČPCHS a hostů 
Horský hotel Ondráš, Ostravice, 22. - 24. 10. 2014 

 
Přítomní vedoucí CDT či jejich zástupci: Bartl a 23.10.14 Plánka (Brno), Havránek 

(Praha Krč), Kocmichová (Praha Motol), Polák (Ústí nad Labem), Preis (Hradec 
Králové), Toufar (České Budějovice), Vronský (Ostrava), Zeman (Plzeň) 

Sekretář: Pešl (Praha Krč) 
Hosté:  Sýkora, Jáger (Bratislava), Harvánek (Praha Bulovka), Kopáček (Ostrava), 
Urban (ČB), Konečný (Ústí) 
 

Středa, 22.10.2014 
 

Zahájení – Havránek a Kopáček, uvítání, nastínění programu a rychlý přehled  
 

1. PISCF 2014 (Prague International Symposium on Children´s Fractures 2014) 

Havránek – hodnocení, význam, souvislosti, výstupy pro nás, fotografie … 

a. Vynikající zahraniční účast, přínosná diskuse – pozitivně vyhodnoceno 

 

2. Současné problémy dětské traumatologie 

a. Diskutovány stoupající komerční vlivy, zastaralé standardy léčby 

dětských zlomenin 

b. Stěžejní je současná reforma postgraduálního doškolování lékařů 

c. Důležité je prosadit Certifikovaný kurz v dětské úrazové chirurgii 

d. Prosazovat účast prof. Havránka při jednáních na toto téma na MZ jako 

zástupce ČPCHS, po dohodě i ČSÚCH 

e. Snaha změnit počty TC dospělých a jejich strukturalizace. Struktura a 

počty CDT vyhovují nám, zdravotním pojišťovnám i oběma výborům 

odborných společností (ČPCHS a ČSÚCH). Nechceme uvolnění dalších 

diagnóz pro TC dospělých 

 

 

Čtvrtek, 23.10.2014 

 

3. Národní registr úrazů (NRÚ) (Plánka) 

a. Zákonná povinnost u všech pacientů hospitalizovaných s úrazy, 

spuštění (se zpožděním) téměř připraveno. Povinnost stejná jako např. 

Záznam hospitalizace, srovnání s NOR (Národní onkologický registr). 

Strukturou dat navazuje na předchozí Dětský úrazový registr, ale (snad 

zatím) nerozliší úrazy pro péči v CDT resp. TC 

   

4. Zdravotní pojišťovny, signální kódy, nové hodnoty bodníku 



a. Vykazování signálních kódů – stále ČSÚCH doporučovaný marker úrazů, 

ale řada našich pracovišť (a nemocnic) je nepoužívá 

b. Preis doporučuje signální kódy využít v NRÚ k odlišení úrazů vhodných 

pro úrazová centra 

 

5. Statistiky z CDT 2013 (Pešl) 

a. Předvedená data relativně validní přibližně z poloviny CDT 

b. Je problém v pojímání a vyplňování konkrétních položek, takže jsou 

leckdy nesouměřitelné mezi CDT. Řešit v průběhu roku (viz Úkoly) 

 

6. Standardy léčby dětských zlomenin 

a. Struktura standardu (pole) bude – použitá klasifikace, způsob 

diagnostiky, možná terapie, nevhodná terapie, poznámka 

b. Standardy sjednotit on-line diskusí, koordinátor Pešl 

 

7. Sympozium dětské zlomeniny 2015 (zřejmě Zbiroh, květen) 

a. Souhlas s pořádáním nyní i v budoucnu, možná střídavě Praha - Brno. 

Téma pro kulatý stůl: „zlomeniny předloktí a zápěstí vyjma lokte a 

Monteggiovy léze“, workshop zevní fixace. Prezentace mladších kolegů, 

prezentace ze spádových pracovišť. Sesterská sekce ano 

 

8. Je plánován AOTrauma Course Pediatric 15.-17.4.2015 Seč (stejný 

termín je EPOS) 

a. Fakulta – návrh Havránek a Toufar spolupředsedající, dále do fakulty 

Pešl, Plánka, Preis, návrh ještě Urban (ČB), diskutována možnost 

přibrání lektora z Bratislavy (Sýkora) 

 

9. Vyjde monografie Klasifikace dětských zlomenin (Havránek, Pešl, 

Čepelík, nakl. Galén) - cca do 2 měsíců 

 

10. Webové stránky dětské traumatologie 

a. Jsou součástí stránek ČPCHS (www.detskachirurgie.cz), administruje 

Polák. Doporučeno využít i pro komunikaci mezi členy traumatologické 

sekce. Kódovaný členský přístup pro vyšší cenu nevhodný 

 

11. Granty  

a. Výzva MZ ČR, Norské fondy prevence – 2. část, vyhlášena od 

15.10.2014 (na stránkách MZ) – zaslat odkaz na výzvu vedoucím CDT 

b. Nadační fond Kolečko (reprezentovaný předsedkyní Lindou Jandovou) – 

výrazně podpořil, podporuje a bude podporovat CDT. 

i. Žádosti o podporu resp. pořízení věcí je vhodné formulovat velmi 

konkrétně. Zároveň podpořit mediální prezentaci 

http://www.detskachirurgie.cz/


 

12. Volná diskuse 

a. Toufar požaduje zlepšení edukace dětských chirurgů před atestací 

z dětské chirurgie v (obecné) skeletální traumatologii – ve smyslu stáží 

resp. kurzů AO apod. 

 

Pátek, 24.10.2014 

 

13. Kazuistiky 

a. Celkem 12 pacientů ze 7 pracovišť. Diskutovány použité i variantní 

možnosti léčby i možné následky 

 

14. Stav dětské traumatologie na Slovensku (Sýkora) 

a. Zatím bez národní koordinace, Bratislavští se snaží aplikovat naše 

zkušenosti, CDT zatím bez perspektivy, větší pracoviště léčí děti sama 

 

15. Příští schůzi zajistí Plánka – místo i termín po dohodě 

 

 

Úkoly: 
1. Členové výboru ČPCHS přednesou závěry této schůze výboru společnosti 

2. Pešl – vytipuje problematické položky statistiky a předloží je k elektronické 

diskusi vedoucím CDT. 

3. Pešl – před další prezentací statistik se je pokusí validovat a odstranit chybné 

položky 

4. Pešl – bude koordinovat statistiky CDT. Předpokládané uzavření do konce 

června 2015 

5. Toufar - sestaví literární rešerši k definici zavřené resp. otevřené repozice, 

MIO, také stabilní (absolutně a relativně) a adaptační osteosyntézy 

6. Plánka – pro sympozium dětské zlomeniny 2015 získá účast primářů ze spádu 

traumacenter k prezentaci jejich zkušeností, problémů, výsledků či zajímavostí  

7. Toufar - Pro sympozium dětské zlomeniny 2015 (kulatý stůl) zajistí přednášku 

o evidence based medicine (EBM) v léčbě zlomenin předloktí a zápěstí u dětí 

8. Pešl rozešle vedoucím CDT i Polákovi k prezentaci na webu odkaz na stránky 

MZ ČR, výzvy na podání žádosti o grant z Norských fondů 

9. Preis – doporučuje v NRÚ využít signální kódy k rozlišení diagnóz úrazů 

indikovaných pro léčbu v CDT a mimo ně, které jsou na tom založeny – 

přenese Plánka 

10. Plánka zajistí příští schůzi 

 

Zapsal: Preis 

Upravil: Havránek 


