
Zápis 
z 16. schůze vedoucích lékařů Center dětské traumatologie  a členů 

traumatologické sekce ČPCHS, 
5.9.-6.9.2012 Hotel Svachův dvůr, u Českého Krumlova 

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

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

 
Omluven:  
 
Sekretář: Pešl (Praha Krč) 

Hosté:  Němec (Ústí n. L.), Trnka, Sýkora, Jáger (Bratislava), Urban (České 
Budějovice), Harvánek (Praha Bulovka) 

 

 

5. 9. 11    (19:00 – 23:40) 
 

Zahájení – Havránek, nastínění programu (byl rozeslán elektronicky) s komentářem, 

podbody jednání, možnosti diskuse k nim 
 

1. Současná situace a dění v traumatologii dospělých a dětí, postavení Center 

dětské traumatologie (CDT) - Havránek 

a. V síti CDT v poslední době relativní klid, u dospělých snaha o stratifikaci 

TC (cca 2 roky navržený věstník MZ, který toto vytváří, zatím nebyl 

vydán – ad bod 2 programu) 

i. Popáleniny (3 popáleninová centra, Praha, Brno, Ostrava) – přes 

tuto centralizaci řada CDT léčí popáleniny (HK, Krč, Ústí n. L., 

Plzeň), někde hospitalizaci pojišťovna neplatí (Motol), ve FN 

Brno jdou do centra, ne na KDCHOT  

ii. Snaha o dohodu s popáleninovou společností o to, aby za 

určitých podmínek (věk, typ a lokalizace popáleniny, rozsah) 

akceptovali péči o popálené děti v CDT. Popálenina je úraz. 

Případné jednání s popáleninovou společností Havránek - 

(nejvíce je batolat, o která jde). Zřejmě půjde jen o některá CDT 

(Krč, HK, ČB, Plzeň na DK, Bulovka mimo CDT) 

b. CDT jako místa zejména pro péči o specificky dětská (orgánová i 

skeletální) poranění, tedy oproti TC dospělých nejen polytraumata 



c. Zopakování i postojů na mezinárodní úrovni (sjezdy, EPOS apod.) 

d. Diskuse (průběžně) 

i. Bartl – je potřeba blíže odlišit zlomeniny, které vyžadují 

neodkladnou péči a které jsou odložitelné do rána (sjednocení 

názorů) 

1. Velká diskuse (později) stran adaptační repozice u výrazně 

dislokovaných suprakondylických zlomenin humeru 

vzhledem k jejich centralizaci – viz dále 

ii. Problematika adolescentů v dětském zařízení nyní: Havránek – 

jen do dovršeného 18. roku, Plánka – musí ošetřovat do 18 let, 

nicméně část závažně poraněných je léčena v Bohunicích i ÚN, 

Preis HK i Polák Ústí n. L. – nad 15 let léčí chirurgové v rámci TC 

dospělých, Toufar ČB – jsou jedno traumatologické oddělení pro 

obě kategorie s prostorovou separací, děti mají svoji stanici na 

DK, Krč – ošetření dospělí, dítě leží na chirurgické klinice 

dospělých, Motol – do 19 let na dětský urgentní příjem, leží na 

KDCH, Bulovka – do 18 let, Ostrava – podle situace ad hoc, 

Plzeň – všechna skeletální na Ortopedické klinice (dětské sestry, 

stavebně odděleno), polytrauma na DK 

iii. Je vhodné více prezentovat dětskou úrazovou problematiku na 

regionálních traumatologických seminářích (sympoziích) – spíše 

než na celostátních ortopedických kongresech apod. Lze 

uvažovat o tom, že jednotlivá CDT budou aktivně participovat na 

sympoziích ve svém regionu 

iv. Diskuse - dislokovaná suprakondylická zlomenina humeru, názory 

na „adaptační repozice v terénu“ versus okamžitý transport, 

rychlost transportu a typ fixace končetiny: živá až emocionální 

diskuse 

2. Certifikovaný kurz Dětské úrazové chirurgie 

a. Měl by vést k tomu, aby byly správně deklarovány a také splněny 

podmínky pro vedení CDT v materiálech MZ ČR 

b. Měl by vést ke zlepšení péče o poraněné děti 

c. Z MZ přišel dopis od Mgr. Barbory Polákové z Odboru vzdělávání a 

vědy. Žádost ČPCHS a ČSÚCH o registraci certifikovaného kurzu Dětské 

úrazové chirurgie je zařazena do přípravy novely vyhlášky č. 185/2009 

Sb. 



6.9.2012 16:00 – 23:35 

3. Nadační fond Kolečko – funguje 8 let, původně jen jako podpora CDT FTN Krč, 

v průběhu existence rozšířil působnost na všechna CDT v ČR. Sponzory jsou 

firmy Apotex (hlavní) a AmWay, příležitostně další 

a. Nyní jsou i žádosti o podporu z pracovišť mimo CDT, což NF Kolečko 

neakceptoval 

b. 7.8 mil. Kč dosud rozděleno, bylo podrobněji specifikováno u všech CDT 

c. Důležitá je mediální prezentace předání sponzorských darů – vyžadují to 

sponzoři, potřebná je účast vedoucích CDT 

d. NF Kolečko preferuje pro-forma fakturu, na základě které NF přístroj po 

schválení správní radou koupí a předá jako dar CDT (nejde o formu 

finanční podpory) 

e. Vedoucí jednotlivých CDT vyjádřili velkou spokojenost s existencí NF i 

formou sponzoringu 

4. Úrazový registr – Plánka 

a. Prezentace současné (inovované) tváře DÚR, problémy zadávání 

(kódování, přesná anamnestická data apod.) 

b. Vedoucí CDT mají přístup k přehledům i z jiných CDT – jak bylo 

vyžádáno výborem ČPCHS  

c. Požadavky na přístupy do registru od jiných subjektů jsou individuálně 

vyhodnocovány, výhledově je počítáno se zpoplatněním 

5. Vztah CDT ke zdravotním pojišťovnám 

a. Aktualizace kódů – probíhá, ale pojišťovny to moc nechtějí 

b. Signální kódy – nyní pojišťovny spíše utlumují, přesto doporučujeme 

zatím pokračovat ve sledování 

c. Problémy kódování AIS a potažmo ISS – není jednotné a zakládat na 

tom financování není objektivní 

6. Stav dětské traumatologie na Slovensku (Trnka, Sýkora) 

a. CDT na Slovensku zatím nejsou, ale plánuje se ustanovení čtyř center 

(Bratislava, Banská Bystrica, Martin, Košice). Jako neformální centrum 

funguje Bratislava, jinak většinou péči poskytují dospělí chirurgové. 

Horní věková hranice na dětských chirurgiích je 19 let 



b. Popáleniny jsou léčeny převážně nyní na popáleninovém centru, jen 

velmi malé děti jsou na DCH 

c. Spolupráce s „dospělými“ funguje i díky těsnému sousedství dobře 

včetně operační péče 

d. Neurochirurgie na KDCH v Bratislavě či na „dospělých“ pracovištích. 

Spondylochirurgii dělají v TC pro dospělé. 

e. Do Bratislavy je posíláno hodně poraněných dětí, většina závažnějších 

úrazů 

f. Postupně krystalizuje skupina lékařů se zaměřením na traumatologii, 

získává i erudici 

7. Statistiky CDT – stále problematické  

a. Polák dá prázdnou tabulku na internetové stránky ČSPCHS, tak aby 

ostatní mohli sestavovat jednotně 

b. Havránek prosazuje sestavovat stávající statistiky paralelně s Úrazovým 

registrem. Statistiky předat Havránkovi do 1. května každý rok, za tento 

rok, ti kteří dosud neposlali, do konce kalendářního roku 

8. Odstraňování implantátů po osteosyntézách 

a. Snad se objevuje sílící trend ponechávat implantáty trvale; Havránek, 

Preis, Toufar a většina dalších je doporučují odstranit, kde to lze bez 

velkého výkonu. Některé implantáty jsou určeny k ponechání natrvalo 

b. Živá diskuse o vhodnosti zanořování či ponechání čnějících K-drátů 

perkutánně zaváděných 

9. Sympozium „Dětské zlomeniny 2013“ (9.) – bude jinde než v Liblicích, termín 

15.-16.5.2013 

a. Volné téma, kulatý stůl na téma „zlomeniny diafýz kostí bérce“ ev. 

s workshopem zevní fixátor 

b. Úkol pro CDT – povzbudit někoho z „regionu“ k přednášce (i kazuistice) 

z praxe 

c. Bude sesterská sekce 

10. Prague International Symposium on Children´s Fractures, September 17th – 

19th, 2014 



a. Přes NF Kolečko, vyzvaní řečníci ze světa a Evropy. Podíl CDT i na 

(společenské) organizaci apod. Dát tip i na někoho z německy mluvících 

zemí (Bartl) 

11. Prezentace české dětské traumatologie v zahraničí 

a. Aktivní časti na EPOSu z Brna každoročně (i prof. Poul), Krč opakovaně, 

Motol a Brno na EUPSA 

b. Sympozia AO – Krč i ve formě účasti ve fakultě 

c. Publikace – z Brna, Krče 

12. Snaha získat AO sympozium o dětské problematice do Čech – přes AOmid, ve 

spolupráci s dr. Kloubem, ale bude obtížné. Toufar má zájem spolupracovat; 

kdo se chce v kurzech AO angažovat, musí být členem AO Trauma, je 

potřeba získat zkoušku pro „teachers“ 

a. Členství v AO Trauma (cca 2.000.- Kč/rok) přináší řadu výhod, např. on-

line přístup k JPO a JPO-B apod. 

b. https://www2.aofoundation.org/wps/portal/surgery 

13. Webové stránky dětské traumatologie, komunikace s regionem, konzultace e-

PACSem 

a.Elektronické konzultace začínají nabývat na důležitosti a jsou čím dál 

častější v jednotlivých centrech, ale mají své problémy, včetně 

možných forenzních - problémem je čitelnost obrazových CD. V HK je 

možno „natáhnout“ CD přímo do systému ve formátu DICOM. 

b. Pozvánky na akce či zápisy budou prezentovány na stránkách ČPCHS, 

kromě rozeslání členům e-mailem. Na tuto stránku je možno přes 

Poláka vložit potřebné aktuality (sympozia….) 

 

7.9.12 – 8:30 – 11:00 

14. Kazuistiky – skeletální poranění 

a. Preis HK 3 pacienti 

b. Toufar ČB – 1 pacient 

c. Sýkora (Blava) – 3 pacienti 

d.  Havránek a Pešl (Krč) – 3 pacienti 

https://www2.aofoundation.org/wps/portal/surgery


15. Volná diskuse k probraným tématům 

16. Zakončení (Havránek) 

 

Příští schůze – září 2013, organizace Zeman (Plzeň) 

Zapsal:  Preis, četl Havránek 


