Zápis ze schůze výboru České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie
hlavy a krku konané dne 21. 10. 2011 v Praze
Přítomni: Betka, Kabelka, Plhoň, Rosická, Sláma, Šlapák, Vokurka, Vydrová, Žallmann,
Kamarádová,
Omluveni: Dlouhá, Chrobok, Komínek, Kostřica, Lejska,
1. Kontrola zápisu z výboru České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a
krku (dále jen výbor a ORL společnost) ze dne 23.9. 2011:
1. Informace o průběhu žádosti o kód pro screening sluchových vad všech novorozenců v ČR.
Žádost byla předložena ke schválení na MZ, v případě kladného vyřízení vstoupí v platnost od
1.1.2012. (zodpovídá Kabelka, termín: do příští schůze výboru).
B. MUDr. Vaškovi bylo zasláno vysvětlení, proč není zaveden chirurgický kmen, výbor
obdržel další stížnosti, ke kterým se již nebude dále vyjadřovat. (tento bod nebude v zápise
dále řešen).
C. Kódy pro intraoperační neuromonitoring v oboru ORL. Chovanec bude jednat s dalšími
společnostmi, probíhají jednání. (Zodpovídá: Chovanec, termín do konce roku 2011).
3. Sdílení kódů s oborem plastická chirurgie. – změna od Rosické:
Rosická při osobní návštěvě na MZ zjistila, že sdílení v kódech plastických chirurgů, kde
ORL společnost žádala o sdílení a které bylo 23.6.2011 na MZ schváleno, není v
registračních listech zaznamenáno. Dále bylo konstatováno, že v současné době nemohou do
registračních listů zasahovat, proto je potřeba požádat Společnost plastické chirurgie, aby oni
sami toto sdílení v daných registračních listech zaznamenali. Rosická pošle Betkovi návrh
dopisu pro plastickou chirurgii. (Zodpovídá: Rosická, termín: obratem).

6. Společná komise s pediatrickou společností – guidelines pro středoušní zánět, probíhá
příprava kódu (Zodpovídá: Šlapák, termín: trvá).
7. Cena ORL společnosti za nejlepší publikace.
Termín příjmu prací do 30.10.2011, hodnotící komise se svým jmenováním souhlasí.
Výsledky budou vyhlášeny na 51. otologickém dni v Hradci Králové. (Zodpovídá: Šlapák,
termín: zprávu o výsledku podá na příštím výboru).
V. Vzdělávací program oboru otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku – zpráva
z jednání na MZ ČR
Dne 17.10. se sešla akreditační komise, cílem je jednotná úroveň vzdělávání, komisi jmenuje
ČLK. Probíhají reakreditce, kdo již měl akreditaci, je povinen si ji obnovit. Probíhají kontroly
kvality zařízení (menších zařízení, která splňují kritérium AP1 a krajských zařízení, která
splňují kritérium AP2). Kontrola nyní v Ústí nad Labem. (Zodpovídá: Betka, termín: do
příštího výboru).

2. Vydávání časopisů ČLS JEP a spolupráce s Medical Services
Šéfredaktor časopisu Astl a Guarant sjednají schůzku, na které bude prodiskutována nabídka
společnosti Medical Services. (Zodpovídá: Astl, Kamarádová, termín: do konce roku 2011).

3. Kultivace Seznamu zdravotnických výkonů:
Dne 13.10.proběhlo zasedání komise včetně zaškolení – referuje Rosická: MZ souhlasí, aby
určená osoba jménem ORL nahlížela do materiálových nákladů konkrétních kódů.
Plhoň – na školení byli přítomni programátoři a zaučovali jak používat elektronické
formuláře, existuje několik úrovní přístupových práv. Kabelka, Plhoň a Rosická připraví
návrh na změnu kalkulačního vzorce, který by byl použit u všech ORL výkonů, bude nutné
tento návrh projednat s ostatními odbornými společnostmi, je třeba snížit životnost přístrojů.
(Zodpovídá: Rosická, Kabelka, Plhoň, termín: do příštího výboru).

7. Screening sluchu u novorozenců
Výbor pověřuje Kabelku pokračováním v přípravě celoplošného screeningu sluchu u
novorozenců v České republice.(Zodpovídá: Kabelka, termín: průběžně).
8. Sdílení výkonů
S pneumologickou společností dořešeno.
(Jednání s předsedou pneumologické společnosti si bere za úkol Kostřica, termín: konec roku
2011). Na příští schůzi výboru nutno rozhodnout kdo vybere kódy. (Zodpovídá: Kostřica:
termín: do příštího výboru).
10. Jednání ve zdravotním výboru SČR o změnách ve sluchové protetice
Výbor pověřuje Lejsku a Dlouhou za sekci foniatrickou a audiologickou o koncepční
vypracování dokumentu k této problematice. (Zodpovídá: Dlouhá. Lejska, termín: příští
výbor).

18. Různé
1) Paneuropean Voice Conference (PEVOC) v roce 2013 v Praze – Guarant určí
odpovědnou osobu, která bude s Vydrovou spolupracovat, bude sjednána osobní
schůzka v co nejbližší době.
Termín: 21.8.-25.8.2013, místo konání: Rudolfinum a prostory Pražské konzervatoře.
(Zodpovídá: Vydrová, pořadatel Guarant, Kontrola přípravy:průběžně).
2) Čestná členství – Rosická získala z ČLS JEP seznam čestných členství udělených za
celou dobu činnosti ORL společnosti. Seznam obsahuje zastaralé informace a není
úplný.
Výbor se pokusil aktualizovat současný stav čestných členství v ORL, příštímu výboru
bude doporučeno, aby byla určena odpovědná osoba za pravidelnou aktualizaci
seznamu. Rosická pošle seznam žijících čestných členů (ze zahraničních doplnit jména
Hans Eckel, Patrick Bradley). (Zodpovídá: Rosická, termín: do příštího výboru).
Výbor navrhuje udělení čestného členství Betkovi, Kostřicovi a Zelenému za
dlouholetý přínos a podporu ORL oboru. (zodpovídá: Vokurka, Kamarádová; termín:
udělení čestného členství na Otologickém dni).

2. Příprava 74. ORL kongresu, termín 13.-15.6.2012
Na podporu kongresu byla připravena žádost o dotaci z Česko-polského fondu na projekt
„Moderní prostředky v léčbě hluchoty a nedoslýchavosti“ ve spolupráci s klinikou prof.
Skarzynského ve Varšavě. Výsledky hodnocení žádostí budou známy nejpozději koncem
prosince 2011.
Výborem byl doporučen a schválen následující program kongresu:
• Diagnostika a léčba poruch sluchu
• Akutní stavy v dětské ORL
• Nové technologie v ORL
• Varia
(Zodpovídá Šlapák, Kamarádová, termín: průběžně).
3. Informace z jednání vědecké rady ČLK – Chrobok písemně
Došlo k úpravě počtu kreditů za celoživotní vzdělávání k vystavení diplomu, ČLK
informovala o zvýšení kreditů získaných za dobu 5 let na 150 kreditů. Počty kreditů získaných
z účasti na odborných akcích určuje ČLK na základě odborného programu. Výbor ORL
doporučuje vydání certifikátů/diplomů až na závěr po absolvování těchto odborných akcí
(nikoliv v průběhu). (zodpovídá: Chrobok; termín: příští schůze výboru)
4. Problematika standardů a nadstandardů
Betka obeslal vedoucí sekcí, aby představili svůj názor, shrnutí bude řešeno před akreditační
komisí. Výsledkem jsou tato doporučení ke specifikaci nadstandardů:
• Požádat ČLS JEP o obecný klíč pro všechny medicínské obory pro přípravu
specifikace standardů a nadstandardů
• Návrh podaný ORL musí být podroben dalšímu projednání mezi odbornými
společnostmi a MZ
• Specifikace standardů a nadstandardů podléhá vývoji, je nutná novelizace
• Pokud nebude odsouhlaseno jinak, nebude zatím ORL společnost žádat o vyjmutí
žádných kódů ze sazebníku lékařských výkonů
• Zařadit technické služby – např. laser, neuromonitoring – nutno zvážit individuálně
• Řešit četnost výkonů poskytnutých vícekrát, než stanoveno v sazebníku
• Vyžádání vyšetření dalším odborníkem – opakovné vyšetření na vyžádání pacienta
Závěrem – Betka sepíše dopis na ČLS JEP s informací o jednáních o standardech a
nadstandardech uvnitř ORL společnosti (zodpovídá Betka, termín obratem)
5. Jednání s MZ ČR o kvalitě a racionalizaci poskytované chirurgické péče –
vypracování standardů a doporučených postupů, legislativa, pojišťovny
Betka připravil návrh na harmonoram příprav standardů chirurgických výkonů a návrh na
odpovědné osoby:
• standardy chirurgických výkonů adenotomie – zpracování do 10 měsíců, odpovídá
Kabelka
• standardy chirurgických výkonů velkých slinných žláz - zpracování do 6 měsíců,
odpovídá Stárek
• standardy chirurgických výkonů štítné žlázy - zpracování do 8 měsíců, odpovídá Astl
• standardy chirurgických výkonů karcinomu orofaryngu - zpracování do 8 měsíců,
odpovídá Klozar
• standardy chirurgických výkonů léčby chronického středoušního zánětu - zpracování
do 6 měsíců, odpovídá Chrobok

Betka zároveň učinil na MZ dotaz, jak bude tato náročná práce honorována.
(zodpovídá: Betka; termín: kontrola stavu příprav na příští schůzi výboru)
6. Povinná přeregistrace zdravotnických zařízení
Nutno zažádat na krajském úřadě, lůžková zařízení žádají o přeregistraci na MZ.
(zodpovídá: Betka; termín: příští schůze výboru)

7. Jednodenní chirurgie
Sláma informoval o osobních zkušnostech. Výbor ORL doporučí příštímu výboru, aby se
zabýval obecným doporučením k jednodenní chirurgii. Plhoň zjistí, jak jsou zpracovány
podklady na VZP u MUDr .Pokorného. Šlapák projevil zájem se podílet na přípravě podkladů
pro jednodenní chirurgii u dětí. Sláma a Plhoň budou spolupracovat na přípravě podkladů pro
dospělé pacienty. Výbor považuje za důležité řešit problematiku jednodenní chirurgie, zatím
neexistují obecná pravidla. Plhoň zjistí součsný pohled MZ na tento problém. (Zodpovídá:
Sláma, Šlapák, Plhoň, termín: příprava podkladů do příští schůze výboru).
8. Příprava voleb
Rozeslání dopisů a hlasovacích lístků k volbám proběhne prostřednictvím ORL kliniky
v Brně. Hlasovací lístky budou ručně očíslovány barevným popisovačem, dále pak náhodně
vloženy do obálek, na které budou následně náhodně nalepeny adresní štítky. Do obálek
budou zároveň vloženy obálky pro zaslání vyplněných hlasovacích lístků s adresou ORL
kliniky v Brně. Termín pro příjem hlasovacích lístků je konec listopadu. Výsledky voleb
budou zveřejněny na Otologickém dni 1.12. v Hradci Králové. (zodpovídá: Kostřica; termín:
výsledky na příští schůzi výboru)
9. Různé
1) Dotaz MUDr. Jelínka – dle doporučení ORL společnosti a vyhlášky o personálním a
technickém vybavení ORL zařízení vydané MZ si vybavil ordinaci. VZP však odmítá
nasmlouvat kódy k úhradě výkonů používajících přístroje patřící k povinnému vybavení
ordinace . Výbor doporučí MUDr. Jelínkovi odvolat se vůči rozhodnutí VZP s odvoláním na
vyhlášku. (zodpovídá: Betka; termín: obratem)
2) Archiv materiálů ORL
Archivace materiálů ORL společnosti bude uskladněna v prostorách Guarantu.
(zodpovídá: Vokurka, Kamarádová; termín: průběžně)
3) Žádosti o členství a zrušení členství:
Nový člen:
MUDr. Sýba Jaroslav – ORL Motol
Žádosti o zrušení členství: MUDr. Anna Čermínová – České Budějovice
MUDr. Jaroslav Malášek – Drásov
MUDr. Maria Slesarenko (nové příjmení Kureš)
Příští schůze výboru se bude konat 30.11. 18:30 v Hradci Králové.
Zapsala: Daniela Kamarádová
Zápis přečetl a s připomínkami a doplňky schválil: prof. MUDr. Jan Betka, DrSc.

