
Zasedání Výboru a revizní komise České společnosti pro léčbu rány Brno, 25. června 2021 
 
Přítomni fyzicky1: Veverková, Pokorná, Fejfarová, Koutná, Krausová, Černohorská, Mezera, Doležel, 
Novotná 
Přítomni online: Pekárková, Šeflová 
Omluveni: Stryja, Vokurka, Diamantová, Ston 
  
Agenda – avizované úkoly: 

1. Ston: návrh restrukturalizace webu ČSLR  
2. Stryja: návrh nového typu certifikátu ČSLR – biol. terapie, NPWT atd. 
3. Doležel: návrh dotazníkové studie mezi členy ČSLR 
4. Stracenská, Diamantová: kontakty na Dermatologickou společnost ČLS JEP a předjednání 

spolupráce 
5. Vokurka: návrh na spolupráci s onkologickou společnosti 
6. Pokorná: příprava EPUAP v ČR a návrh na zapojení ČSLR jako spolupracující organizace 
7. Fejfarová: spolupráce s Podiatrickou sekcí ČLS JEP  
8. Šeflová, Koutná, Pekárková, Krausová: návrh téma na sesterská témata na Pardubice 
9. Mezera: kontakty na gerontologickou společnost a předjednání intenzivní spolupráce 
10. Novotná: návrh rozpočtu provozních nákladů na jeden rok 

 
1. Webové stránky – dosud je webmasterem R. Ston.: Informace doplnila E. Novotná.  

Společnost NetServis poskytuje doménu a nabídli upgrade stránek za vyšší cenu..   
R. Doležel připravil důkladnou analýzu – snadnost vyhledávání pro Google i 
Seznam, délku titulků, množství textu vs grafiky. 
Závěrem je, že webové stránky potřebují  okamžitý update.  
Doporučením výboru je, že web ČSLR má být informační + rozcestník, není nutné, 
aby obsahoval výuková videa apod., což je doménou jiných webů. 

 
2. Garance a certifikáty:  

Nové formuláře musí být vyvěšeny na webu ČSLR 
na základě komunikace s plátci péče požadavek na rozšíření certifikátů ČSLR na 
oblast aplikace biologické terapie – placentární membránou vyžaduje garanci 
lékařem. Pojišťovna není povinná naše doporučení respektovat, nasmlouvání 
úkonu je ve výsledku jejich věc.  
Hlavní garant může kohokoliv pověřit tím, aby pracoviště osobně navštívil  
Přesný bodový systém hodnocení vypracován – hodnoceno je 35 bodů, žadatel 
musí dosáhnout alespoň 67 %.  Aktivně oslovujeme pracoviště, u nichž končí 
platnost certifikace. 
Podiatrické ambulance – jsou hlavně v gesci České diabetologické společnosti. 

 
3. Dotazníkový průzkum mezi členy ČSLR 

Cíl – identifikace členské základny ČSLR a lepší zacílení činností ČSLR Sběr dat u dvou základní 
cílových skupin – a) členové ČSLR (prostřednictvím mailing listu ČSLR, cca 200 osob) a b) účastníci 
předchozích ročníků Kongresu hojení ran. Vyhodnocení v lednu 2022 

 

 

 



4. Spolupráce s dermatologickými společnostmi 
ČR existují 2 odborné dermatologické společnosti,  návrh je  spolupráce s oběma 
společnostmi.  

5. Kontakty na Českou gerontologickou a geriatrickou společnost  
V. Mezera oslovil předsedkyni ČGGS B. Juráškovou. Ta je nakloněna spolupráci, 
zejména v oblasti vzdělávacích akcí. Jednou z takových možností je podzimní 27. 
gerontologický kongres, který bude ve dnech 8. - 9. 12. 2021 v Hradci Králové. 

6. Spolupráce s onkologickou společnosti 
S. Vokurka podklady zapsal v předstihu emailem. Navrhuje spolupráci na 
dokumentu "Doporučení pro péči o onkologické rány". Cílovou platformou bude 
časopis Klinická onkologie (web Linkos.cz). Text by svým charakterem měl 
navazovat na předchozí publikace - viz: 

https://www.linkos.cz/files/klinicka-onkologie/477/5803.pdf 
https://www.linkos.cz/files/klinicka-onkologie/487/5894.pdf 

dále S. Vokurka navrhuje spolupráci při přípravě seminářů, konferencí. 
    členové výboru jednoznačně spolupráci podporují  

7. Jednání s CzechMED  
CzechMed = asociace dodavatelů zdravotnických prostředků. V minulosti 
proklamovala, že ČSLR je je její odborný spolupracovník a partner v rámci 
projektu „Nemocnice bez dekubitu“, což byla zavádějící informace. 
Z dosavadních vyjádření zástupců CzechMed vyplynuly pouze obecné informace 
o snaze „zlepšení péče“, „prevenci dekubitů.“  Cílová skupina – odborníci z 
praxe, zástupci z nemocnic, domovy pro seniory, zástupci domácí péče, 
paliativní péče.  
Závěrem je, že zástupci CzechMed znovu s výborem ČSLR v užším kruhu a 
navrhnou konkrétní přínos a možnosti spolupráce. 

8. Tvorba online kurzu zaměřeného na syndrom diabetické nohy:  
Euni.cz,  má zájem o spolupráci. Výbor souhlasí, vhodné tuto edukační 
platformu dále využít. 

9. Kongres ČSLR 2022 
V roce 2022 bude za 20. kongres - změna konceptu kongresu – umístění 
workshopů, organizace přednášek, key notes. 
  

10. Rozpočet společnosti 
Rozpočet na rok 2021 bude ztrátový. Je to důsledek toho, že nebyly realizovány 
aktivity, které mohou generovat zisk. 
Závěr: Navýšení účastnického poplatku na kongrese, navýšení poplatku za členství 
v ČSLR, které je spojeno s benefity pro členy.  Navýšení poplatků pro společnosti 
sponzorující Kongres.  

 
Zapsal: 
Vojtěch Mezera 

 

 

Schválila:  Lenka Veverková 


