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Zápis 
ze schůze traumatologické sekce ČPCHS, 

konané ve dnech 11.10. - 12.10.2000, Keply na Šumavě 

 

 

Přítomni: Havránek, Pešl, Polák, Preis, Štuj; jako hosté Sýkora, Matoušková, Podhájecký,  
 
Nepřítomni: Gál, Pleva  

 
 

11.10.2000 

1. Organizační připomínky (Havránek). 

2. Standardy léčby zlomenin, zpracované v roce 1997 - úprava do textové formy místo 

tabulky podle požadavků doc. Bartoníčka tak, aby byly publikovatelné v periodiku - 
dopracovali Havránek a Pešl. 

3. Deklarace center dětské traumatologie zákonem či vyhláškou MZd by měla být provedena 
v krátké době. Po tomto aktu by měl následovat audit center, podobně jako u center pro 
dospělé. Bude nutno současně zpracovat provozní řády center - návrh vzejde z Krče. 

4. Návrh podrobnějších standardních postupů vyšetření, léčby a kontrol pro určitá 
problematická poranění (i problematická v rámci jednoho konkrétního pracoviště). 

Vzorové zpracovali Havránek a Pešl (kompresivní zlomeniny Th obratlů, mozková 
komoce, fissura lebky a coxalgie - synovialitida kyčelní). Obdrželi všichni přítomní. 

5. Aktualizace adresáře traumatologické sekce - bude zveřejněn na internetové stránce 

ČPCHS (www-cpchs.mnul.cz, traumatologická sekce). 

 

 

12.10.2000 

1. Současný stav dětské traumatologie v ČR - péče je poskytována zatím ve dvou 

stupních, většinou v rámci dětsko-chirurgických, chirurgických a traumatologických 
pracovišť, méně v rámci ortopedických pracovišť. 

- existuje 6 specializovaných samostatných center dětské traumatologie, ne všude 
jasně pro vnějšek deklarovaných (Praha-Krč, Praha-Motol, Hradec Králové, Ústí 
nad Labem, Brno, Ostrava) 

- péče dále existuje 14 traumatologických center pro dospělé, ve části z nich je 
poskytována i dětem.  

- je potřeba navázat užší kontakty mezi specializovanými CDT a blízkými TC pro 
dospělé v jednotlivých lokalitách, včetně účasti na seminářích apod., s propagací 
postupů specifických pro děti. 

Havránek informoval o svém členství v poradní komisi ministerstva zdravotnictví. 
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2. Audit CDT a jeho perspektivy - proběhne, jakmile budou deklarována CDT 

Ministerstvem zdravotnictví formou, o které budou informováni ředitelé nemocnic. 

1. kolo auditu je plánováno jako informativní, bude mít za cíl zjištění konkrétního 

stavu, lhůta není známa. 

Za sekci byli přítomnými členy jako auditoři pro dětskou chirurgii schváleni 
Havránek, Gál, Preis a byl navržen Taller (Liberec) jako zástupce výboru ČSPÚCH. 

Havránek vznese požadavek vůči výboru České společnosti pro úrazovou chirurgii, 
aby protokol o auditu těch TC dospělých, které zajišťují péči o poraněné děti, byly 

k dispozici k nahlédnutí pro členy traumatologické sekce s možností vyjádření. 

3. Provozní řády CDT - jde o aplikaci koncepce dětské traumatologie na konkrétní 
pracoviště. Bylo doporučeno vyčkat do deklarace center ministerstvem. 

Kostru provozního řádu vypracují Havránek a Pešl, ostatní konkretizují pro vlastní 
podmínky a pracoviště. U dospělých bylo jedním z hlavních cílů zamezit sekundárním 

převozům polytraumatizovaných díky přímému převozu do center - toto se plně 
nepodařilo a u dětí to prakticky nefunguje a asi nebude. 

4. Statistická zpracování dat z CDT - statistika z CDT je prováděna. 

- je zapotřebí zajistit statistiku léčby dětí i z TC dospělých - požadavek na výbor 
ČSPÚCH zajistí Havránek 

- zpracování za rok 1999 dodat Havránkovi do konce roku 2000 (pokud již není), za 
rok 2000 do konce června 2001 

- do statistiky zahrnout i zdroj dat s uvedením mechanizmu způsobu (např. vyúčtování 

pro pojišťovny s filtrací pomocí MKN klasifikace, vlastní databáze apod.) 

- všichni členové mají za úkol hledat mechanizmy, kterými by se oddělilo počítání 

pacientů, lůžkodnů, financování apod. u traumatologických pacientů od ostatních na 
odděleních (klinikách DCH) 

5. Standardy v dětské traumatologii  

- standardy léčby dětských zlomenin byly upraveny (viz výše) a recenzovány (doc. 
Bartoníček, doc. Trč, prim. Havelka, Pešl, Preis, doc. Gál, prim. Polák) a budou 

předány prostřednictvím doc. Bartoníčka k publikaci v Acta Chir. Orthop. Traum. 
Čech. Členové TS ČPCHS odsouhlasili po přečtení verzi „Standardů“ k publikaci 

- standardy pro poranění měkkých tkání a polytraumat - nejprve zjistit, zda existují 

v traumatologii dospělých. Dále vypracovat standardy pro poranění nitrobřišních a 
retroperitoneálních orgánů (včetně genitálií) - zajistí Štuj a požádán bude dr. 

Koudelka HK 

- Polák - zajistí standardy ostatních poranění (stomatochir., NCH, cévy, hrudník - bude 
kontaktovat ostatní obory) 

- Pešl (ve spolupráci s prim. Brožem) popáleniny a poranění šlach 

- termíny pro návrhy standardů - do pracovního dne v Jemništi 2001, nutno dodat 

členům sekce v určitém předstihu 

6. Doškolování v dětské traumatologii - systém by měl zahrnovat periodická (do)školení 
diferencovaně šéfů CDT, lékařů CDT, lékařů TC pro dospělé, kteří léčí děti, sester a 

lékařů před atestací z DCH. Součástí by měla být aktivní i pasivní účast na kongresech a 
sympoziích, především pro šéfy CDT! 
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- návrh vypracuje Havránek do Jemniště 2001 

7. Možnosti financování CDT - odvíjejí se od deklarace center, jsou v podstatě 3 možnosti - 
od zdravotních pojišťoven, dotace z ministerstva a sponzorské dary včetně lokálních 

zdrojů. Po deklarace center bude možno vyvinout tlak na ředitele zařízení - CDT vytváří 
kvalitativně vyšší stupeň léčby a posouvá tak nemocnici na žebříčku výše. 

8. Diferencovaná péče (podle způsobu léčby) podle pracoviště - něco jako vnitřní postupy 

či způsoby léčby pro jednotlivé zlomeniny (úrazy či diagnózy), charakteristické pro 
jednotlivá konkrétní pracoviště, obdobné návrhům z Krče (viz výše). Na jednom 

pracovišti by měl být unifikovaný postup. 

- měly by postupně (výhledově) platit i pro terénní pracoviště 

- zkusmé návrhy vypracují do Jemniště 2001 Pešl pro MIO, Polák pro zlomeniny prstů 

a Preis pro předloktí 

9. Sympozium Jemniště 2001 - středa 9.5. odpoledne a čtvrtek 10.5.2001 celý den. Byl 

schválen následující scénář: 

- první den kulatý stůl se stěžejní resp. vyzvanou přednáškou s následnou povinnou 
přednáškou osoby z kulatého stolu s následnou diskuzí, druhý den volná sdělení 

- témata kulatého stolu suprakondylické zlomeniny humeru a diafýzy femuru, druhý 
den témata volná 

- výběr diskutujících a výzvu přednášejícím provedou Havránek a Pešl 

- organizačně zajistí opět CDT Krč 

10. Plán kongresů do budoucna  

- současný stav, kdy je řada kongresů s jednou či jen několika málo přednáškami 
s dětskou tématikou, je nevýhodný 

- cílem je výběr několika málo kongresů (akcí), kde jsme schopni zajistit blok dětských 
přednášek (dva v Čechách, jeden na Slovensku) 

- byly vybrány Jemniště či Rožnov (střídají se), dále další kongres (navrhovány 

traumatologické dny v Bruntále). Slovenský kongres vybere Sýkora a bude 
informovat Havránka 

- mimoto účast na či přímo organizace krajských seminářů - je úkolem pro každého 
člena sekce průběžně 

- nyní 27.10.2000 - VIII. ortopedický seminář + prezentace TEN Synthes ve FN Motol 

v kinosále 9,00 hod, prezentace 8,30 hod, účast potvrdit na ortopedické klinice tel 
02/2443 2801 (či milan.handl@lfmotol.cuni.cz)  

11. Členství v odborných společnostech (členů sekce) - Havránek, Preis ČSOT a ČSPÚCH, 
ostatní údaje doplní dodají. Je žádoucí členství v obou společnostech. Preis má ještě 
členství ve společnosti pro popáleninovou medicínu. 

12. ALTEGO - nadace na pomoc poraněným dětem (nově vznikající) 

- cílem nadace je pomoc (závažně) poraněným dětem formou pořádání táborů, setkání 

apod. (něco podobného existuje v popáleninové medicíně) 

- bude potřeba zjistit bližší informace a v případně pozitivního hodnocení propagovat 

13. Komunikační systém - mezi jednotlivými členy sekce 

mailto:milan.handl@lfmotol.cuni.cz
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- seznam pro členy sekce s podrobnostmi pro trvalou dosažitelnost (aktualizován 

během schůze), distribuci zajistí Havránek 

- seznam pro zveřejnění na Internetu (Polák) 

14. Webová stránka - pro sekci existuje jako součást stránky ČPCHS, rediguje Polák a 
Podhájecký v Ústí nad Labem. Obsahem bude:  

- seznam členů sekce včetně kontaktních adres, telefonních čísel a E-mailů na 

pracoviště 

- seznam CDT včetně kontaktních čísel, faxů či dalších kontaktů 

- standardy léčby zlomenin, nyní připravené k publikaci  

- audit CDT (resp. jeho náplň) 

- zápisy ze schůzí sekce 

- aktuální odkazy na kongresy, literaturu apod. 

15. Expertní skupiny - výhledovým cílem je ustavení skupiny expertů pro akutní medicínu 

pro superspecializované operační výkony, nejprve zřejmě s působností v Praze (např. 
Šnajdauf poranění jater apod.). Odkázáno na diskuzi ve výboru ČPCHS (Havránek, Polák) 
či s jednotlivými potenciálními členy.  

16. Počítačový program pro vedení specifické databáze pacientů se zlomeninami 
s možností následného jednoduchého zpracování.  

- jeho zhotovení a zavedení je omezeno finančními možnostmi sekce a dále zaváděním 
různých informačních systémů v nemocnicích bez specifické možnosti zpracování 
dětských zlomenin. 

- určitý program vlastní výroby používá Preis, ale v dané formě jej není možno použít 
jinde 

17. Pohotovostní služby a práce přesčas  - limity podle novely Zákoníku práce nepředstavují 
specifickou problematiku, byly pouze diskutovány obecné možnosti v jednotlivých 
nemocnicích. 

 

13.10.2000 

1. Kazuistiky - zejména k problematice poranění hlavičky radia s luxací lokte a 
komplikovaných Monteggio zlomenin (Preis). 

2. Volná diskuze ke klinickým případům - následky zlomenin krčku femuru apod. 

 

 

 

 

Zapsal: Preis, redigoval: Havránek: čtvrtek, 21. května 上午十上午十 


