
         Zápis z jednání traumatologické sekce ČPCHS  
           konaného 16. – 17. 9. 1999 ve Sněžném u Dobrušky 

 
přítomni doc.Havránek, Dr.Štůj, Dr.Melichar, Dr.Preis, jako host Dr.Sýkora (Bratislava) 

 
 

1. Zhodnocení výběrových řízení na specializovanou  a superspecializovanou péči 

(trauma centra) 

Výběrovými řízeními prošla centra dětské traumatologie (CDT) v Praze Krči, Praze Motole a 

Brně. Doplněno ještě CDT v Ostravě, ačkoliv tam v současné době nefunguje samostatné 
oddělení dětské chirurgie (pozn.- centrum v Ostravě není zmiňováno ani v zápisu ze schůze 
ČPCHS z června t.r. ve zprávě o výběrových řízeních, viz Úraz.chir.). V Hradci Králové a 

v Ústí nad Labem jsou schválena centra pro dospělé, o dětské péči není ani zmínka. 
Absence plánovaných CDT v materiálu MZd je možno přisuzovat jednáním členů výboru 

ČPÚCH, kteří prosazovali zřízení plánované sítě CDT na svých úrovních včetně těch členů, 
na jejichž pracovištích CDT již zřízena již jsou. Doc.Havránek pak bude pokračovat 
v prosazování sítě CDT i na úrovni výboru SPÚCH i MZd. 

 
2. Audit CDT 

Do pracovní verze jej zpracovali doc.Havránek a dr.Pešl! 
Audit ve své kostře a rámci vychází z auditu centra pro dospělé a zahrnuje oblast zajištění 
léčebné péče (lůžkově, personálně, organizačně, stavebně-technicky a provozně), oblast 

sledování úrazovosti i úrovně poskytované péče, oblast erudice a vědecko-výzkumnou oblast. 
Část připomínek byla diskutována přímo, všechny připomínky by měly být zpracovány po 
bližším prostudování jednotlivými členy sekce do dvou týdnů a odeslány doc.Havránkovi. 

 
3. Provozní řády CDT 

Na základě vytvořeného auditu zpracují jednotliví členové sekce provozní řády CDT – do 
příští schůze sekce. 
 

4. „Zpětná vazba“ 

Je nutné zpracovat taktiku „zpětné vazby“ na pracoviště prvotního ošetření (včetně záchranné 

služby). Formy – statistická zpracování a přehledy, doškolování pro ostatní pracoviště, přímá 
konkrétní upozornění výchozích pracovišť. 
 

5. Výkony soustřeďované v CDT 

V základní schématu jsou zpracována skeletální poranění (Standardy léčení dětských 

zlomenin), i když ne vyčerpávajícím způsobem. Chybějící položky budou doplněny na příštím 
zasedání sekce. Problematiku (klasifikaci. algoritmy,…)   zpracuje dr.Štůj. 
 

6. Zřízení vlastní webové stránky 

Je notné profesionální zpracování. Možnosti budou prověřovat jednotliví členové. Náplní by 

měly být údaje o síti CDT, Audit CDT, statistické přehledy, kontakty na jednotlivé členy 
sekce, odkazy na traumatologická pracoviště, zdroje, literaturu apod. 
 

7. Statistická zpracování 

Nejsou ještě jednotná a úplná, nelze proto provést souborné vyhodnocení. Statistická 

hodnocení činnosti publikovalo CDT v Praze Krči v rámci statistiky center pro dospělé 



v Úrazové chirurgii. Jednotliví členové zpracují statistiky za rok 1999 v příslušném termínu a 

odešlou doc.Havránkovi. 
Byla diskutována možnost vytvoření vlastního programu pro sledování úrazů s možností 

statistického zpracování. Vlastní programy fungují v Hradci Králové (ne ve volně šířitelné 
formě) a téměř v Praze Krči. Vytvoření profesionálního programu je finančně nesplnitelně 
náročné.  Jednotliví členové se budou snažit existující programy sladit či přizpůsobit tak, aby 

alespoň v základní verzi byly použitelné i pro ostatní. Tato otázka zůstává i nadále otevřená. 
 

8. Okrajové obory dětské traumatologie  

a) popáleninová medicína  
V CDT (alespoň z větší částí) budou popálené děti léčeny i nadále, s místními vyjímkami 

(Brno). Doc.Havránek povede jednání s dr.Brožem v tomto duchu. Je potřeba vytipovat 
 a školit specializované dětské traumatology v tomto oboru. Současně je nutno tímto směrem 

zaměřit i přednáškovou a publikační aktivitu. 
b) traumatologie ruky, plastická chirurgie 

Je prováděna povšechně,nejsou jasní specialisté. Sekce doporučuje profilaci dětských 

chirurgů i tímto směrem. 
 

Rekreační areál Horalka, Sněžné u Dobrušky – Orlické hory, 16. – 17. 9. 1999 
 
Zapsal Dr.J.Preis 

 
 

 


