Ceská společnostítrazovéchirurgie (org. č. 84)
Czech Association for Traumatology CzMA
Problematikouúrazové chirurgie se až do roku l990 zabývalatraumatologická sekce Česk.
chirurgické společnosti. Prudký nárŮstzávažných dopravních úrazůa skutečnost, Že pro řacJ_
erudovaných všeobecných chirurgů stála úrazová chirurgie spíšena okraji odborného zájmu
byly důvody k zaloŽení samostatné společnosti úrazové chirurgie. Hlavním iniciátorem a o:_
ganizátorem byl MUDr. Vladimír Pokorný, CSc., který se stal jejím prvním předsedou.
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Ceská společnost úrazovéchirurgie (ČsÚCH)
si hned na počátku své činnosti stanovila
několik hlavních úkolů'Na prvním místě to
byla snaha o zÍízenísítěvysoce specializovaných
a dobře vybavených traumatologických
center, schopných komplexná ošetřit těŽce poraněné

pacienty' a tím min'imalizovat počet sekundámích
transferů na pracoviště vyššíhotypu' Výbor
společnosti doporučil k ošetření v traumacentrech
především polytraumata a některá zvláště
závažná monotraumata' Dfty této iniciativě
bylo po dlouhýclrjednáních vydáno metodické
opatření ministerstva zdravotnictví z 13.
2. 200l, kterym se v beste republice stanovuje
síť
traumacenter a je.iich spádová území.
Jednotlivá trarrmacentra se kromě odbom é a
Íídící
Činnosti ve své spádové oblasti zabývajírovněž
sběrem dat, která by se v bucloucnosti měla
stát podkladem pro centrální registr úrazů.

Výbor Českéspolečnosti úrazovéchirurgie ve spolupráci
S ortopedicko-protetickou a chirurgickou společnostívypracoval standardy p.o
ne;casie;si tone"tingua a dutinová poranění
a doporučil je iako směnice pro všechna pracoviště,
která se zabývajíošetřováním úrazů.
Pracovní skr'rpina ČsÚcH se podílela na tvorbě
nového sazebníku VzP. .leoen delegát výboru
je stáIým členem vědecké rady České
lékařskékomory, kde prosazuje vysokou odbornou
Liroveň českéúrazovéchirursie.
Významné aktivity
Společnost garantu.je některá odborná setkání
úrazových chirurgů. Každý lichý rok jsou
Bmě pořádány tradičníNovákovy traumatologické
dny s meziňodní úČastía v sudých
kalendiířních letech ostravske traumatologické
<lny v RoŽnově pod Radhoštěm. Kromě
toho
společnost zaštiťu-ie také dalšíakce spojené
s výměnou odborných zkrršeností(Jemniště,

l

BrLrntál).

Aktivně se podílí
organizaci postgraduáln ího vzdělávání mladých
traumato1ogů.
"k" sTČeskou spot"Jnosti ortopedie
KaŽdý rok ve spolupráci
a traumatologie pohybového ústrojí
: organizací Ao Intemationale pořádá monotematicky
zaměřená sy."pozia, spojená s kurzy
'steosyntéZy pro lékaře a instrumentářky operačních sálů. V
roce zoó: uyta poa vedením prof.
\IUDr' Petera Wendscheho, CSc., zaloŽena česká
sekce mezinárodní společnosti AAA (Ao
i]umni Association ), která sclruŽuje zájence
o modemí operačnípostupy v kostní chirurgii
: řad traumatologů a ortopedt.
ČsÚcu zaloŽilaNadaci mladých traumatologů, která finančně
:'ldporuje účastsvých členůdo 35 Iet na zahraničních
sympoziích a krátkodobých studijních
: lbytech. Tuto podporu cloposttd vyuŽili tři
mladí lékaři.
L'asopis

Díky iniciativě a organizačnírnschopnostem
doc. MUDr. Leopolda Plevy, CSc.' vydává
:olečnost od roku 1993 časopis Úrazová chirurgie
(IssN 12l l - 7080), ktery kromě odborných
' 'nků přináší i zprávy z jednání výboru a infbrmace o plánovaných
odboných akcích.

/uhraničnÍspolupráce
Společnost úzce spolupracuje se zahraničními
společnostmi pro úrazovou chirurgii'

ze1ména
: s]ovenskou, rakouskou, německou a maďarskou.
Zástupci ČsÚcH jsou členy výboru
: ':opské traumatologické společnosti (ETS)
a aktivné
ňorrou;'řong.".,i E'TS, které se

rají kaŽdý druhý rok v různých členských státech' '.
Vyjádřením urnanřsÚcH j; ;k;;;:
't' Že evropský traumatologický kongres v roce 2004 byl uspořádán
v Praze ajeho prezi-:'tem byl zvolen současný předseda společnosti
MUDr. Petr Zelníček'CSc.

'

LzeÍíci, Že uvedené aktivity Ceské společnosti pro úrazovou chirurgii

v

krátké době přispěly

k dosaŽení vysoké odborné úrovně českétraumatologie, srovnatelné s úrovníve vyspělých
zemích Evropské unie.

Ocenění

.
.

MUDr. Vladimír Pokorný, CSc., vedoucí subkatedry tirazové
chirurgie IPVZ (Bmo)' MUDr. Vladimír Eckert (Turnov)'
Čestníčlenovéspolečnosri: prim. MUDr. Jaroslav Čemý, doc. MUDr. Josef Kroupa, CSc.,
prim' MUDr' Vladimír Motyčka, CSc', prof' MUDr. Eduard Wondrák, CSc., prof. Dr.
Vilmos Vécsei (Vídeň)' prof. Dr. Emanuel Trojan (Vídeň)' prof. Dr. Harald Tscheme
(Hannover), prof' Dr. Antal Renner (BudapeŠť)'
ČestrLíčlenovévýboru:

Před.seda: MUDr. Petr Zelníček,CSc.
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Vědecký ,sekrettiř: MUDr. Petr Nestrojil, CSc'
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Podklady zpracovali MUDr' Vladimír Pokorný, CSc.' a doc' MUDr' Pavel Maňák, CSc.

