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Zápis
z 10. schůze vedoucích lékařů Center dětské traumatologie
a členů traumatologické sekce ČPCHS,
20. 9. – 22. 9. 2006, Leskovec nad Moravicí, Penzion Klasa
Přítomní vedoucí či jejich zástupci: Havránek (Praha Krč), Kocmichová (Praha Motol),
Koštál (Plzeň), Polák (Ústí nad Labem), Preis (Hradec Králové), Prusenovský (Ostrava),
Toufar (České Budějovice)
Sekretář: Pešl (Praha Krč)
Hosté: Eva Matoušková (Praha Vinohrady), Rudolf Vronský (Ostrava)
Nepřítomni: Bartl (Brno)
20.9.2009
1. Zahájení a uvítání, seznámení s programem setkání – Havránek (přes technické
problému díky dlouhodobému výpadku elektřiny) - výběr
1.1. Statistiky - klíčový bod schůze.
1.2. Registr polytraumat (Brno).
1.3. Audit standardů léčby skeletálních poranění (následná diskuse po internetu).
1.4. Strukturalizace center (ve smyslu předávání pacientů mezi CDT). Lépe profilace
center, nejenom slovně.
1.5. Web – malá funkčnost. Havránek navrhuje sladění s ČPCHS – přesun do gesce
Poláka s profesionální správou. Vyjádřit velký dík Ondrovi Matouškovi za
předchozí činnost, malá funkčnost jednoznačně na naší straně. Havránek napíše
děkovný dopis Ondrovi. V souvislosti s tím seznam (adresář) členů sekce (pod
heslem). Takto uzavřeno.
1.6. Jemniště 2007; 9.-10.května (po státním svátku). Nejméně 1 přednáška od
vedoucích CDT! Sekretář kongresu Tomáš Pešl – jemu adresovat veškeré dotazy a
připomínky. Vyzvat k účasti pracoviště z regionu !! Klasická organizace, jen
skeletální traumatologie, ve středu odpol. nosné téma - atomická přednáška k tématu
kulatého stolu + kulatý stůl + vyzvané přednášky, další den podle anatom.,
lokalizací. Téma (?diafýza femoru?) nutno upřesnit.
1.7. Sympozia - minulá i budoucí. EUPSA bude týden po Jemništi.
1.8. Prevence – jsme providery sekundární prevence (diagnosticko- léčebná péče), to je
potřeba zdůrazňovat.
1.9. Kazuistiky – by neměly chybět na našich setkáních.
1.10. Otázka trvání příštích schůzí – dohodnuto středa 18,00 – pátek ??
1.11. Postavení dětské traumatologie versus AO. Oddělení AO sympozia od kurzu. Určitá
změna strategie. Nutno konstatovat – AO je k nám poněkud macešská, byť určité
dětské aktivity má.
1.11.1. Toufar je členem AO Alumni, prezentoval časopis Injury Feb 2005, Vol. 31,
věnovaný dětské skeletální traumatologii – vyjadřující názor AO. Referoval o
AO kurzu v Turecku – pro nás překvapující závěry a názory z hlediska léčby
(45° dislok. dist. radia se do 8 měs. přestaví apod.).
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2. Problémy statistiky
2.1. počet lůžek – je jen orientační ukazatel – jde o lůžka na základním (kmenovém)
oddělení CDT (dětské chirurgie a běžný JIP, spíše nepřidávat možnosti jiných
oddělení a JIP). Jen traumatologická lůžka
2.2. další data o CDT nechat. Zejména publikace, rozdělit na publikace s IF, publikace
ostatní bez IF, přednášky kdekoliv na traumatol. téma + granty se specifikací
(dětsko-traumatologické).
2.3. Počty pacientů – vypustit počet všech ošetřených pacientů či hospitalizovaných,
nechat jen traumatologické. Traumatologický výkon – vše co je v celk. anestézii
(tedy i repozice, převazy. Pacient může mít více výkonů – popálenina 5 převazů
apod.) = výkon je číslo v operační knize, vyjma více OS ve více lokalitách atd..
2.4. Vypustit počet traumatologů.
2.5. Termín zaslání statistik prodloužit do konce dubna. Výsledky nebudeme publikovat
na webu, jen rozesílat e-mailem – Havránkovi a ten zpětně ostatním souhrn. Způsob
– šablona pro všechny stejná - rozešle Havránek.
2.6. Následné operace = korekční operace pro trauma (velmi pozdní OS, pakloub,
abreviace apod., ne resutura fasiotomií, transplantace apod.).
2.7. Osteosyntézy – vše včetně páteře pro trauma (zavřená či otevřená). Ne neúrazové
osteosyntézy! Jedna osteosyntéza = ošetření funkčního celku (obě kostí předloktí = 1
osteosyntéza, humerus a předloktí = 2 OS).
2.8. Doplnit počty ORIF, artroskopie (zkusmo), akutní fasciotomie (i preventivní) .
2.9. Zlomeniny udávat ve zlomku – všechny/operované (včetně MIO). (pozn. viz na
konci).
2.10. Markery – SK zlom. Humeru – bez dislokovaných interkondylických, ale do toho
počítat fisury interkond. (marker zlomenin), zlom. diafýzy femoru (marker
osteosyntéz), zlom pánve (marker polytraumat).
2.11. Rozlišit děti se zlomeninami a počty všech zlomenin – vazba na rodné číslo a datum
úrazu. Tj. jeden pacient může mít více osteosyntéz. Tedy sloupce (pole) - počet
pacientů, počet poranění na nich – toto pole nakonec vyřazeno, Počet zlomenin a
počet osteosyntéz. Počet traumatologických výkonů a převazů je samostatný údaj =
jaká je jeho náplň - nedořešeno. Reoperace napsat jako novou osteosyntézu.
2.12. Přidat kolonku zavřené repozice – tj. takovou, která vyžádala anestézii (místní,
svodnou či celkovou).
2.13. Kolonka - Počet pacientů s traumatologickou operací – jde o orientační údaj, není
jednotná metodika v jeho naplňování, ale ponechat. Jde asi o poměr traumatol.
výkonů ke všem výkonům na sále – dodávat hlavně HK, Ústí (náplň – 1 výkon = 1
pacient v konkrétní den).
2.14. Vypustit počty ostatních zlomenin kromě markerů (podrobné členění).
2.15. ISS - měla by být naše povinnost, členění více než 16 – 25 – 40 (počet/všechny nad
16).
2.16. Orgánová traumata – viz statistika. Poranění CNS - ta s GCS <8. Je to
problematická položka (na ER jsou pacienti většinou již intubováni). Tíže poranění
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by měla být definována intenzivistickou sekcí ČPCHS, NCH apod., měla by to být
hranice pro ventilaci. Jinak všechno ponechat. Zrušit řádek operace celkem.
2.17. Popáleniny – ponechat stávající údaje.
3. Vztah MZ k problematice a organizaci dětské traumatologie
3.1. Vztah se v poslední době zlepšil, i přes rychlou výměnu ministrů.
3.2. Možnost financí přes se zdá přes zajištění krizových situací.
4. Dokumenty CDT
4.1. Provozní řády existují a jsou schváleny vedením FN v HK a v Motole.
4.2. Apel na ostatní vedoucí CDT, aby zajistili totéž.
5. Registr polytraumat a úrazů
5.1. Gál (Brno) vytvořil v rámci Spol. pro úraz. chirurgii registr pro dospělá TC pro
polytraumatizované pacienty. Děti do toho nebyly zavzaty, CDT o registru nebyla
informována. Existuje na www.urazovyregistr.cz. Funguje to s obtížemi 2. rok, bez
dětí.
5.2. Je velmi vhodné se do celostátního registru přihlásit, s využitím již existující
statistiky CDT – viz výše (přes výbor ČPCHS).
6. Revize (audit) standardů léčby skelet. poranění (rozešle Havránek) – odloženo na další
jednání a spíše na internetovou konferenci. Každý ke stávajícímu seznamu napíše své
připomínky a návrhy na změnu a rozešle ostatním.
7. Kongresy - V červnu 06 bylo sympozium v Senci – týden předtím bylo trauma
sympozium v Košicích – zbytečná kumulace. Další Senec za 4 roky, za 2 roky budou
Košice.
8. Zařazení dětské traumatologie do evropských struktur – příliš se nedaří, odborné
společnosti (ortopedické) nás nechtěly vzít mezi sebe. Snad bude větší zájem o skelet.
traumatologii v rámci EUPSA, kam by bylo vhodné se snažit prosadit.
9. Postgraduální doškolování – dětská traumatol. není ve vyjmenovaných oborech, děje se
v rámci dět. chirurgie a méně traumatologie. V ortopedii se o snaží o akreditaci obecně,
tedy včetně dětské skeletální traumatologie.
9.1. i doporučit určité schéma subkatedře IPVZ. Účast mladších kolegů i kolegů
z regionu na Jemništi – to jako otevřené sympozium pro všechny.
9.2. Sporné či novátorské prezentace ponechat na pracovní schůzi vedoucích CDT.
10. Další schůze – termín bude určen do konce června, zajistí Motol či Krč.
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22.9.06 8,00 – 10,00 hod.
11. Kazuistiky
11.1. Preis 2 děti (14 let) s polytraumaty a „seat belt related injuries“ + malé batole (15
měs.) se symfyzeolýzou
11.2. Toufar – pac. 4,5 roku se separací dist. epifýzy humeru
11.3. Pešl 2 pacienti – pac. z otevřenou dislok. suprakondylickou zlomeninou humeru
spřerušením n.ulnaris (léčen ZF) a další s ipsilater. zlom. humeru a etážovou zlom.
předloktí.
Poznámka zapisovatele – údaje místo formy ve zlomku je podle mne výhodnější dodat jako
dva sloupce v tabulce Excel, oddělené od ostatních graficky – vhodnější pro další zpracování.
20.-22.9.06 Zapsal Preis
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