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Zápis 
ze schůze výboru České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie 

hlavy a krku 
 
Místo/Termín: Praha, 4. 4. 2011 
 
Přítomni: Betka, Chrobok, Kabelka, Plhoň, Rosická, Šlapák, Vokurka, Vydrová 
  
Omluveni: Komínek, Kostřica, Lejska, Žallmann 
 
 A. Kontrola zápisu ze schůze výboru ze dne 1. 2. 2011:  
 
1.Informace o průběhu žádosti o kód pro screening sluchových vad všech 
novorozenců v ČR: čeká na zařazení do sazebníku. (Kabelka) 
Je třeba zjistit, z jakých prostředků bude screeningový kód hrazen, zda z veřejného 
zdravotního pojištění či z jiných zdrojů např. ze státního rozpočtu. 
(zodpovídá Vydrová, termín: do příští schůze výboru) 
 
2. V každém čísle časopisu ORL společnosti bude uveřejněna výzva, aby členové 
ORL společnosti aktualizovali své kontaktní údaje.  
(zodpovídá Rosická, termín: průběžně) 
 
3. Výbor společnosti jmenoval novým předsedou sekce chirurgie base lební MUDr. 
Martina Chovance, Ph. D., který předsednictví sekce přijal. MUDr. Michal Černý je 
pověřen vedením sekce mladých otolaryngologů. 
 
4. Plenární měsíční členská schůze dne 3. 2. 2011 schválila založení občanského 
sdružení  s názvem Česká společnost otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku o. 
s. (ČSORL) Výbor ORL společnosti schválil přípravný výbor ve složení: Betka, 
Kostřica, Lejska, Vokurka, Chrobok. Členové tohoto přípravného výboru se do příští 
schůze výboru sejdou se zástupci firmy Guarant a domluví všechny náležitosti a 
podmínky působení ČSORL.        
(zodpovídá Betka, termín: do příští schůze výboru) 
 
5. Výbor upřesňuje formulaci vyjádření výboru ORL společnosti z 3. 2. 2011 
k návrhu doc. Kabelky o prosazování bilaterálních kochleárních implantací (bod D. 
zápisu z 3. 2. 2011) :  
„Pokud ekonomická situace dovolí, výbor České společnosti otorinolaryngologie a 
chirurgie hlavy a krku doporučuje v individuálních případech zvažovat provádění 
kochleární implantace bilaterálně.“ 
 
6. Výbor pověřil foniatrickou sekci vypracováním návrhu textu vyhlášky, která 
upravuje podmínky získání řidičského průkazu pro osoby s poruchami sluchu. Je 
třeba stanovit logická kritéria, podle kterých bude schopnost řízení motorových 
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vozidel osobami s poruchou sluchu posuzována. Zatím tento bod nebyl uzavřen, 
výbor nemá relevantní dokumenty.  
(zodpovídá: Chrobok, Dlouhá termín: do příští schůze) 
 
7. Informace o postupu při sdílení kódů s pneumologickou společností – kód pro 
bronchoskopii.  
(zodpovídá Kabelka, termín: do příští schůze výboru) 
 
 
B. Výbor prodiskutoval připomínky k návrhu 
Vzdělávacího programu oboru otorinolaryngologie a chirurgie hlavy 
a krku: 
Návrh novému programu specializačního vzdělávání připomínkovali: Komínek, 
Stárek, Kabelka, Astl, Plhoň, Chrobok 
Plzák upraví tento návrh podle připomínek, které byly výborem ORL společnosti 
schváleny (viz níže). Upravený návrh přednese Betka a Plzák na Redakční radě MZ 
ČR dne 27. 4. 2011.  
Některé připomínky byly zohledněny a budou zapracovány.  
 

Písemné připomínky:  

Komínek   

Připomínky: 

- k úvazkům – jedná se o obecně stanovené kritérium, platné od r. 2004 – není 
v kompetenci  ORL společnosti kritérium měnit - Připomínka nebyla zakomponována 
do materiálu pro MZ ČR,  

- dětská ORL  1 měsíc – musí to být FN Brno, Černé pole či FN Motol? – ano, musí 
to být na klinikách u Šlapáka a Kabelky - Připomínka nebyla zakomponována do 
materiálu pro MZ ČR,  

- selektovaný příjem – přesně nerozumím, oč se jedná. Je to selekce dětí a dospělých? 
Nebo jiná selekce? Lze, prosím, vysvětlit? – Jedná se o centrální příjem, který ale 
není součástí této novelizace - Připomínka nebyla zakomponována do materiálu pro 
MZ ČR,  

-  kurzy a semináře: 20 hodin    - jakým způsobem budou školenci hodiny 
dokladovat? – toto je dáno ministerstvem zdravotnictví, není v kompetenci ORL 
společnosti to měnit -  Připomínka nebyla zakomponována do materiálu pro MZ ČR,  

- minimálně 1 ústavní pohotovostní služba týdně: Dle mého soudu neodpovídá 
zákoníku práce, na řadě pracovišť slouží lékaři 2 nebo 3 služby. Co pak? Jak se bude 
dokladovat? Nebo je zbytečné se tímto zabývat a je jedno, co je v návrhu vzdělávání 
napsáno? –  Připomínka nebyla zakomponována do materiálu pro MZ ČR,  

- Praktické dovednosti: stejně jako v současnosti vzdělávací systém neumožní, aby 
každý uchazeč měl opravdu praktické zkušenostmi s vyjmenovanými operacemi (toto 
jsem viděl pouze na Mayo klinice, kde všichni vším opravdu prakticky prošli). Bude 
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se tedy tolerovat současný stav, že v praktické části školenci reálně nezískají všechny 
zkušenosti? Mohou jít na atestaci? – ano, platí slib beze změny – není jako 
připomínka nutné do materiálu dávat - Připomínka nebyla zakomponována do 
materiálu pro MZ ČR,  

- Pokud by se logbooky vyplňovaly naprosto pravdivě, asi by k atestaci nemohl jít 
nikdo. Budou se měnit logbooky? – ano, platí slib beze změny – není jako připomínka 
nutné do materiálu dávat - Připomínka nebyla zakomponována do materiálu pro MZ 
ČR, 

- Poměr školitel/ školenec – 1:1 -Na řadě okresních pracovišť jsou max. 2 atestovaní 
lidé a pod nimi pracují 2-4 mladí lékaři v přípravě. Co to bude v praxi znamenat? 
Kterým se ta výuka bude počítat a kterým ne? Myslím, že to platí pro většinu 
mimofakultních pracovišť. - Poměr školenec – školitel 1:1 je dán,  podmínky jsou 
stanoveny ministerstvem zdravotnictví  

Stárek  

- k bodu 3. 2. znalost na úrovni odborníka v patologické anatomii - nahradit sekvencí 
„znalost odpovídající potřebám klinické praxe atp“.  
- postrádám první pomoc a léčebu při poleptání horních cest dýchacích a polykacích a 
při intoxikacích jiných, než způsobených anestetiky a analgetiky. 
Obě připomínky byly zakomponovány do materiálu pro MZ ČR  

Astl  

- ve výčtu ve specializacích by se mělo objevit – „ovládá sonografickou diagnostiku 
v oblasti hlavy a krku“ - Připomínka byla zakomponována do materiálu pro MZ ČR 

Kabelka  

Poměr školenec – školitel 1:1 je dán, -  podmínky jsou stanoveny ministerstvem 
zdravotnictví - Připomínka nebyla zakomponována do materiálu pro MZ ČR,  

Dále byly prodiskutovány ústní připomínky, z nichž část byla zapracována přímo do 
textu materiálu. 

C. Činnost sekcí  
Výbor se věnoval kontrole činnosti jednotlivých sekcí, proběhla kontrola 
personálního obsazení sekcí. Výbor nebude trvat na ustanovení sekce farmakologické. 
Vyžádané podklady pro výbor společnosti s farmakologickou problematikou budou 
připravovány vždy tou sekcí, do jejíhož diagnosticko-terapeutického postupu 
příslušné farmakum patří. 
 
D. Kódy pro intraoperační neuromonitoring v oboru ORL 
MUDr. Chovanec byl pověřen přípravou seznamu operačních výkonů v ORL oboru, 
ke kterým neuromonitoring patří. Výbor schválil postup přípravy seznamu operačních 
výkonů a jejich rozdělení. Bude připraven samostatný registrační list pro 
neuromonitoring pro otorinolaryngologii a chirurgii hlavy a krku. 
(zodpovídá Chovanec, termín: do příští schůze výboru) 
 
E. Různé 
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1. Informace o průběhu vyřízení žádosti o sdílení kódů na vyšetření 24 hodinové pH 
metrie a jícnové impedance: 
výbor schválil a předseda společnosti podepsal návrh nového registračního listu, 
předloží Vydrová na zasedání pracovní skupiny k seznamu výkonů ze dne: 21. 4. 
2011 v 11.30hod.  
(zodpovídá Vydrová, termín: do příští schůze výboru) 
  
2. Výbor projednal žádost nemocnice v Novém městě na Moravě o provádění 
některéých operačních výkonů v oboru ORL, zejména adenotomie, v režimu 
jednodenní chirurgie a doporučuje, aby tato nemocnice ORL výkony povolené 
v jednodenní chirurgii mohla provádět za dodržení kriterií, která budou pro 
jednodenní chirurgii schválená a to i přesto, že v nemocnici není lůžkové ORL odd. 
K problematice jednodenní chirurgie je třeba se ještě vrátit a obecné podmínky 
jednodenní chirurgie upravit. 
 
3. Vokurka pošle Kostřicovi seznam kódů za rhinologickou sekci, které bychom chtěli 
sdílet s oborem plastická chirurgie. Kostřica projedná sdílení kódů s doc. Dražanem. 
K tomuto jednání pošle Rosická Vokurkovi seznam kódů, které v minulosti povolila 
spol. plastické chirurgie naší společnosti. 
(zodpovídá Vokurka, termín: do příští schůze výboru) 
 
4. Chrobok informoval o jednání s dr. Socharovou (VZP) o možnostech úhrady za 
epitézy používané v našem oboru. Výsledkem jednání je souhlas, že epitézy budou 
moci být předepisovány po schválení VZP od 1. července 2011 na vybraných 
specializovaných ORL klinikách: ve FN Motol, FN U svaté Anny v Brně, FN 
Ostrava, FN Hradec Králové.  
Výbor schválil oficiální žádost, která byla odeslána zdravotní pojišťovně. 
(zodpovídá Chrobok, termín: do příští schůze výboru) 
 
5. Výbor prodiskutoval připomínky k výkonu 71125- vyšetření spont. nystagmu a 
spont. vestibulárních jevů. V současné době výbor nepovažuje za smysluplné měnit 
frekvenční omezení výkonu.  
 
6. Šlapák referoval o žádosti pediatrické společnosti (Cabrnochová) na ustanovení 
společné komise na vytvoření guidelines pro středoušní zánět. Návrhem postupu 
k jednání byli pověřeni Šlapák a Kabelka. 
(zodpovídá Šlapák, termín: do příští schůze výboru) 
 
7. Výbor projednal dopis doc. Komínka, který se týkal vyhlašování cen za nejlepší 
publikace. ORL společnost má možnost udílet celkem 4 ceny (2 pro autory publikací 
do 35 let a 2 ceny pro autory nad 35 let). O ceny se mohou ucházet všichni členové 
České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP. Výbor 
pověřil Vokurku zveřejnit v ORL časopise výzvu k posílání návrhů na vyhlášení cen 
za nejlepší publikace. Vzhledem k tomu, že za loňský rok nebyla cena udělena, budou 
se udělovat tentokrát ceny za 2 roky. 
 (zodpovídá Vokurka, termín: do příští schůze výboru) 
 
8. Výbor vzal na vědomí informace o připravovaných sjezdech, kurzech a seminářích.  
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9. Výbor nedoporučuje přijmout nabídku Nadace americké ORL společnosti na 
spoluúčast na vzdělávacích programech této nadace. Finanční závazky by 
neodpovídaly profitu z této spoluúčasti.  
 
10. Výbor schválil přijetí 3 nových členů do ORL společnosti: 
MUDr. Lenka Rokytová 1983 
MUDr. Jaroslava Bindasová 1985 
MUDr. Jaroslav Betka 1981 
 
Příští schůze výboru se bude konat 31. 5. 2011 v 9 hodin v Praze.  
 
V Praze dne 4. 4. 2011                                    zapsala MUDr. Jitka Vydrová 


