
 

 

Zápis ze schůze výboru České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a 
krku ČLS JEP 

  
Termín/místo: 3. 2. 2011/ Praha 
Přítomni:  Betka, Kostřica, Vokurka, Chrobok, Kabelka, Rosická, Vydrová, Lejska, 
Sláma, Dlouhá 
Omluveni: Komínek, Žallmann, Šlapák, Plhoň 

A. Kontrola zápisu z minulé schůze: 
 

1.  (Kostřica) informace o postupu při sdílení kódů pro bronchoskopii  
 
2. (Rosická) informace o obecném postupu žádosti o sdílení kódů jiné odborné společnosti požádat 
            výbor  odborné společnosti, jejichž kód chceme sdílet, o souhlas se sdílením kódu  pro ORL 
            odbornost 

• v případě písemného souhlasu výboru dané odbor. společnosti poslat jménem výboru ORL 
      společnosti žádost o sdílení  kódu na MZ Pracovní skupině k sazebníku výkonů 

• sdílení bude zaznamenáno v dalším vydání sazebníku (vychází každý rok) 
 

3.  (Chrobok) informace: Žádost o sdílení kódů na  úhradu PZT (prostředků zdravotnické 
       techniky): silikonových protéz pro náhrady obličeje pro ORL pacienty (orbitální, nazální, 
       aurikulární, midfaciální, hemifaciální a ostatní) 
 

             Požadované kódy: 
• pro předpis nové pomůcky skupina 05 - Pomůcky ortopedicko- protetické individuálně 

zhotovené, 
      kód 0000328- Epitéza individuálně zhotovená  

• pro opravu stávající epitézy- skupina 05- Pomůcky ortopedicko-protetické individuálně 
zhotovené 

      kód 0005247 - Oprava epitézy indiv. zhotovené, žádost byla zaslána na VZP  
Zodpovídá: Chrobok 
Termín:  do příští schůze výboru 
 
4.  (Kabelka) informace o průběhu žádosti o screening sluchových vad všech novorozenců v ČR –  

       čeká na termín vyřízení od VZP, zjistí možnost uzákonění audiologického vyšetření sluchu u dětí ve 
       věku 5 let (jako na Slovensku) 

Zodpovídá: Kabelka   
Termín:  do příští schůze výboru 
 
5.  (Vydrová) informace o průběhu vyřízení žádosti o sdílení kódů na vyšetření 24 hodinové pH 

       metrie a kódů PZP (vyšetřovací sondy) s výborem gastroenterologické společnosti pro pacienty  
       s extraesofageálními příznaky refluxní choroby jícnu v ORL oblasti. Žádost ORL společnosti nebyla 
       k dnešnímu dni kladně vyřízena. Vzhledem k blížícímu se termínu zasedání pracovní skupiny k 
       seznamu výkonů na MZ, ORL společnost připraví i vlastní registrační list na vyšetření 24 hodinové 
       dvoukanálové pH metrie a jícnové impedance a předloží ho k projednání na pracovní skupině  
       k seznamu výkonů dne: 24.2.2011 v 9.00 hod  

Zodpovídá: Vydrová 
Termín:  během února 
 
6. (Vydrová) zároveň budou projednány i prof. Chrobokem navržené a výborem schválené 

       registrační listy pro “Základní vyšetření čichu“, “Rozšířené vyšetření čichu”, zavedení systému 
       Microwick, flexibilní vyšetření polykání na úrovni hltanu (FEES)  



 

 

Zodpovídá: Vydrová 
Termín:  konec února 
 
7. (Rosická) žádost v časopise ORL společnosti, aby členové společnosti aktualizovali své kontaktní  

      údaje byla úspěšná. Bylo by vhodné v časopise pravidelně inzerát opakovat, aby se podařilo vytvořit 
      aktualizovanou databázi členů. Výbor doporučuje informovat šefredaktora časopisu s žádostí uvést 
      inzerát v každém prvním čísle v roce. 

Zodpovídá: Rosická 
Termín:  průběžně 
 
8. informace o hospodaření společnosti, Rosické se daří oslovit členy a výrazně zvyšovat platební 

      kázeň členů ORL společnosti 
Zodpovídá: Rosická 
Termín:  průběžně 
 
9.  kontrola pracovních aktivit jednotlivých sekcí ORL společnosti, vyměněn bude předseda sekce 

       pro chirurgii base lební (návrh Chovanec). Výbor se zatím nesjednotil na návrhu nového předsedy 
       sekce. Dosavadní předseda Betka odstupuje z důvodu předsednictví výboru ORL společnosti. Návrh 
       vedoucí sekce mladých ORL Černý) 

Zodpovídá: Betka 
Termín:  průběžně 
 
10.  informace o činnosti výboru ORL společnosti a jednotlivých sekcí společnosti v období 2007- 

      2010 v souhrnné zprávě přednesené odstupujícím předsedou Kostřicou (bude přednesena i na 
      plenární schůzi) 

 
11. informace k založení  občanského sdružení, budou předloženy ke schválení na plenární schůzi 

      členské základně 
 

12. gramatická změna v názvu společnosti - ve slově otorinolaryngologie bude vynecháno “h”- byla 
      schválena Purkyňovou společností (Vokurka zajistí změnu v názvu časopisu a na www stránkách) 

Zodpovídá: Vokurka 
Termín:  během února 2011 

B.        Činnost sekcí  
(Betka) Výbor se věnoval činnosti jednotlivých sekcí. Shoduje se, že činnost sekcí je nutné sjednotit 
a profesionalizovat. Každý předseda sekce musí mít tým spolupracovníků, kteří budou zodpovědní  

            za organizační, vědecké i léčebně- preventivní záležitosti každé sekce. Je třeba znovu ustanovit sekci 
            farmakologickou, neboť informací a kontrolní činnosti v této oblasti je celá řada. Výbor navrhuje  
            na předsedu této sekce Plhoně. Nebude vytvářena členská základna v jednotlivých sekcích. 
 
C.        Nový program specializačního vzdělávání v ORL oboru – pětiletý (informuje Betka) 
 Od 1. 1. 2011 platí novelizace vyhlášky č.185/2009 Sb. Mění se dosud platný program 
            specializačního vzdělávání. Nově bude vzdělávací program ORL oboru pětiletý se základním 
            dvouletým ORL kmenem (dříve kmen chirurgický). 
 
 Návrh nového programu je předložen akreditační komisi ke schválení: 
 

• celková doba vzdělávání lékaře ORL je 5 let 
• základní kmen je dvouletý ORL kmen (dříve chirurgický kmen) 
• povinná kolečka: 2 měsíce chirurgie, 2 měsíce interna, 2 měsíce ARO v prvních dvou letech; 

           dále: foniatrie 3 měsíce, dětské ORL 1 měsíc; ostatní stáže -stomatologie, plastika a další  
            jsou nepovinné 



 

 

           Základní dvouletý ORL kmen je zakončen závěrečným kolečkem na ORL klinice 1.LF UK v trvání 
           minimálně 1 týden a závěrečným písmeným testem. 
           Poté následuje tříletý specializovaný ORL výcvik. V rámci tohoto výcviku je povinný pobyt po dobu 
           6 měsíců na akreditovaném pracovišti II. typu. 
           Ti, kteří se vzdělávají podle dosud platných vzdělávacích programů (šestiletý z roku 2005 či šestiletý  
           z roku 2009) mohou zažádat na IPVZ o přeřazení do nového pětiletého vzdělávacího programu. 
           Informace na www stránkách IPVZ, postačuje oznámení a žádost o přestup. První zkušební test  
           pro ukončení základního dvouletého ORL kmene je plánován na rok 2012. Výbor schválil návrh 
           postgraduálního vzdělávání a předává k dalšímu jednání Akreditační komisi MZČR. 
 

D.       Vyjádření výboru k návrhu doc. Kabelky o nutnosti prosazování 
oboustranné kochleární implantace 
 Výbor považuje návrh za správný. Je však třeba vycházet z reálné ekonomické situace tak, aby byla 
             kochleární implantace umožněna co největšímu počtu nemocných. Proto výbor navrhuje následující  

 formulaci: Pokud ekonomická situace dovolí, výbor České společnosti otorinolaryngologie a    
chirurgie  hlavy a krku doporučuje v individuálních případech provádět kochleární implantaci 
bilaterálně. 

E.        Žádosti o sdílení ORL kódů stomatologickou společností a společností pro 
plastickou chirurgii  
           Výbor nebude sdílení kódů pro jiné společnosti projednávat jednotlivě. Navrhuje vytvořit společnou 
            pracovní komisi, která posoudí kódy obou společností a navrhne sdílení kódů vhodné pro obě strany. 

F.        Oznámení firmy Johnson & Johnson s pravidly podpory vzdělávacích akcí 
 

G.        Seznámení výboru s vyjádřením k preparátu Bactroban Nasal  
 Vypracoval prof. Chrobok. Doporučuje schválení a uvedení preparátu Bactroban Nasal (Mupirocin) 
            do běžné praxe. 

H.        Podpora iniciativě “ Děkujeme, odcházíme” 
Výbor České společnosti otorinolaryngologie a    chirurgie  hlavy a krku vyjádřil podporu iniciativě 
lékařů  “Děkujeme, odcházíme”. Text je uveřejněn na www stránkách společnosti.  

             
Různé: 

• výbor obdržel děkovný dopis MUDr. Vrtičky  za udělení čestného členství ORL společnosti. 
 

• lázeňství- modernizace indikací k lázeňské léčbě ORL pacientů  
Zodpovídá: Vokurka 
Termín:  do příští schůze výboru 
 

• nedoslýchavost a řidičský průkaz vypracuje Doc. Dlouhá 
Zodpovídá: Dlouhá 
Termín:  do příští schůze výboru 
 

• noví členové: MUDr. Eva Foltýnová, MUDr. Oneda Ruci, MUDr. Jana Moltašová 
 
V Praze dne 3.2.2011                                     
Zapsala: MUDr. Jitka Vydrová 
  


