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ZÁPIS  

Č.j. 2012/12/05 

 
Ze schůze výboru České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP 

ze dne 5. prosince 2012; 13.00 – 17:00; FN Motol, Praha 5 

 

 
Přítomni (bez titulů):  Betka, Chrobok, Kabelka, Komínek, Kunt, Lejska, Plhoň, Rosická, Šlapák, 

Vydrová, Kamarádová, Vokurka 
 
Omluveni:   Kostřica, Moravec, Slípka   
 
Hosté:    Sláma jun., Kraus, Kracík, Pár 
 
Schválení programu. 
 Program byl schválen hlasy všech přítomných. 
 
Schválení zápisu ze schůze výboru ORL konané dne 11.10.2012 
 Zápis byl schválen elektronicky v říjnu 2012. 
 
 

č. Úkol 
Termín 
splnění 

Zodpovídá 

1.  Kontrola úkolů z výboru společnosti ze dne 10.11.2012    

 Screening sluchu 
Projekt pokračuje. Kabelka žádá o aktivní spolupráci s dalšími 
pracovišti a subjekty sluchově postižených.  
Lejska informoval o postupu příprav doporučení pro zaškolení 
neonatologických sester a seznamu vybavených pracovišť. 

 
 
 
trvale 
 

 
Kabelka 
 
Lejska 

 Technická audiologie – Bc. Studium 
Na základě jednání Syky a Lejsky bylo dohodnuto, že se v první fázi 
povinné studium bude týkat pouze vědeckých odborníků v oboru 
audiologie, nikoliv foniatrů. Písemné stanovisko výboru ORL bylo 
předáno Sykovi během Otologického dne 6.12.2012. 
Doc. Dlouhá požádala výbor o ukončení její aktivity v jednání s prof. 
Sykou, za foniatrickou sekci je pověřen dr. Dršata  

  
Lejska 
Dršata 

2.  75. Sjezd ORL společnosti – Hradec Králové 
Chrobok představil odborný program, který je rozvržen na dny 
čtvrtek až sobota. Součástí programu jsou instruktážní kurzy (á 50 
minut), kulaté stoly, volná sdělení, postery. Zároveň je vytvořen 
prostor pro firemní symposia. 
Program je založen na mezioborové spolupráci formou kulatých 
stolů.  
Byla stanovena výše registračních poplatků. Výše registračních 
poplatků bude odstupňována, členové ORL společnosti budou mít 
zvýhodněný poplatek. 
Výbor schvaluje  

• Prof. Pellant – bronzová mediale ČLS JEP 
• Čestné členství Prof. Profant, Prof. Koval´, Prof. Syka 

 
připraví návrh na ocenění, Kamarádová nechá diplomy připravit. 

 
příští 
výbor 

 
Chrobok 
 
 
 
 
Komínek 
Kamarádová 
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Firma Guarant organizátor kongresu uvede do provozu www stránky 
kongresu http://www.orl2013.cz/ 
 

3.  Metodika předoperačního vyšetření 
Anesteziologická společnost oponovala současné předoperační 
vyšetření, které je nedostatečné. Pracovní skupina v čele s prof. 
Cvachovcem připravila metodiku předoperačního vyšetření. Jednání 
k této problematice se na MZ bude účastnit Betka. 

  
Betka 

4.  Doporučené postupy 
Byla řešena otázka přípravy doporučených postupů (DP), na kterých 
mají některé farmaceutické firmy zájem spolupracovat. ORL 
společnost připraví jednoduchou podobu DP, nebude se jednat o 
závaznou směrnici s právním podkladem. První vzorový postup na 
téma chronický středoušní zánět připraví Chrobok. 

 
 
 
 
příští 
výbor 

 
Chrobok 

5.  Sdílené kódy 
Po jednání s pneumologickou společností se v časové tísni podařilo 
získat souhlas se sdílením urgentní bronchoskopie rigidním i 
flexibilním bronchoskopem a bronchoskopie s odstraněním cizího 
tělesa. 
kódy 25098,  25099,  25096. 
Pro potřeby ORL bude nutné získat minimálně ještě souhlas s 
bronchoskopickým odsáváním Doc. Kabelka a prof. Šlapák vytvoří 
přehled vykazovaných kódů v bronchoskopii na svých pracovištích. 
Doc. Komínek zavolá prof. Kolkovi ohledně způsobu vzájemného 
sdílení kódů. 

 
 
 
 
 
 
příští 
výbor 

 
 
 
 
 
 
Kabelka, 
Šlapák 
Komínek 

6.  Preventivní prohlídky v riziku hluku 
Preventivní prohlídky si objednávají podniky mimo rámec odborných 
pracovišť. 
Doc. Lejska předložil současný stav výkladu zákona, který není 
jednoznačný: posudek týkající se výsledku vyšetření sluchu provádí 
lékař ORL/foniatr, jiné vyšetření sluchu je nutno brát jako 
screeningové. 
Možnost dalšího postupu ze strany ORL společnosti bude ověřena 
dotazem u hlavního hygienika ČR. 

 
 
 
 
 
 
 
 
příští 
výbor 

Lejska, 
Moravec, 
Plhoň 
 
 
 
 
Lejska 

7.  Kultivace kódů 
Kultivace kódů je řešena dlouhodobě. Základní informaci o stavu 
jednání na MZ ČR podá Rosická na otologickém dni 6.12.2012. 
K jednání ohledně "nemocničních kódů" 13.12.2012  budou za ORL 
a CHHK delegováni Černý, Školoudík, Rosická, Klozar, Chovanec, 
Skřivan a Vydrová. 
Kódy pro klinická vyšetření byly sjednoceny, včetně "dětských". Na 
základě požadavků společnosti ORL a CHHK (pověřen Kabelka) byl 
vytvořen univerzální kód 09555 připisovaný u vyšetření dětí do 6 let 
věku. Kód si musí každé pracoviště smluvně zajistit zvlášť. Navýšení 
hodnoty vyšetření tímto kódem je 100 bodů – platnost od 2013. 
Bylo zrušeno omezení používání u tzv. Q kódů – platnost od 2013. 
Rosická a Vydrová prosadily navýšení ohodnocení u 
audiometrických kódů, endoskopických vyšetření (o 43 bodů na 
provádění dvoustupňové desinfekce s oplachem) a navýšení kódu 
pro paracentézu o znecitlivění (+37 bodů) – platnost od 2014. 
Výbor bere na vědomí, za vykonanou práci děkuje a pověřuje 
skupiny pracující na kultivaci kódů dalšími jednáními. Výsledky 
budou průběžně diskutovány. 

 
informa
ce na 
příštím 
výboru 

 
Rosická, 
Chrobok, 
Kabelka 

8.  Jednodenní chirurgie  Chrobok, 

http://www.orl2013.cz/
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Schválení dopisu pro VZP (příloha č. 1) Klozar 

9.  Změny ve vedení Rinologické sekce společnosti 
Změna ve vedení rinologické sekce:  1.11.2012 se stal předsedou 
sekce MUDr. Milan Svoboda z ORL oddělení České Budějovice. 

 
 

Vokurka 

10.  Koncepce robotické chirurgie v ČR 
Přepracované registrační listy zatím nebyly prezentovány. Po 
schválení výborem budou předány pracovní skupině – jednání na 
MZ dne 13.12. od 13:00. Návrh ORL společnosti o doplnění 
registračních listů bude předán MZ v dalším řízení. Plhoň 
zkonzultuje nedořešené otázky s Ing. Pokorným. Sláma zašle 
podklady elektronicky Komínkovi a Rosické k doplnění. 

 
trvale 

Sláma 

11.  Platby zahraničním společnostem, rozpočet 2013 

Na základě vzájemné dohody Guarant uhradí jménem ORL 
společnosti členství v mezinárodních společnostech UEMS, IFOS, 
IALP zpětně za rok 2012 a dále průběžně i v následujících 2 letech. 
Souhrnná výše těchto plateb nepřesáhne 50.000 Kč za rok, tedy 
celkem 150.000 za roky 2012 - 2014.  

 
Kunt dále zjistí, za které akce hradila poplatek za zajištění kreditů 

ČSORLCHHK a následně budou tyto organizátoři požádáni o úhradu 

těchto plateb na účet ORL společnosti ČLS JEP. 

 
Výbor společnosti po rozboru negativního vývoje ekonomické 
situace finančních prostředků společnosti ORL a CHHK navrhl 
minimální navýšení poplatku člena - na celkově 1000,- Kč. 
Zvýšení členského příspěvku pro Českou společnost 
otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ze současných 130,- Kč 
na 325,- Kč. Celkový poplatek skládající se z příspěvků z členského 
poplatku ČLS JEP, časopisu Otorinolaryngologie a foniatrie a 
členského příspěvku pro ČSORLCHHK se tak zvýší z 805,-Kč na 
1000,- Kč. 
 
Příjmová a výdejová stránka se tak dostane na vyrovnanou úroveň. 
Návrh bude předložen na plenárním zasedání na nejbližší akci 
společnosti ORL a CHHK (otologický den 6.12.2012). 

 
 
 
 
 
 
 
příští 
výbor 
 
 
trvale 

Kunt, Betka 

12.  informace o 29. sjezdu SAOF 
sjezd podpořil jednohlasně navýšení členského poplatku na 1000,- 
Kč. 

 Vydrová, 
Plhoň 

13.  Návrh struktury lůžkové péče pro jednání s MZ a ZP 
Kracík,  Pár, Kraus  předložili výboru rozklad počtů lůžek a množství 
výkonů na jednotlivých odděleních. 
Výbor ORL a CHHK provede rozbor údajů a vyhodnotí využitelnost 
pro další jednání.  V každém případě bude nutné se ohradit proti 
praxi, kdy je o budoucnosti oboru rozhodováno bez vědomí 
společnosti ČSORLCHHK. 
Výborem bylo jednoznačně vyjádřeno, že jednodenní chirurgie ani 
slučování lůžek není a nebylo výborem ČSORLCHHK podporováno. 
Materiál nově vytvořené sekce nemocničních oddělení bude předán 
jako interní materiál všem členům výboru. 
Dopis pro pojišťovnu a předložení k jednání 3.1.2013 ve 13.00 
v Motole připraví Kracík, Pár, Kraus, dále účast Betka, Chrobok, 
event. další členové výboru z lůžkových zařízení. 

 
 
 
 
 
 
 
příští 
výbor 
 

 
 
 
 
 
Betka 
Chrobok, 
Kracík, Pár 

14.  Členská schůze – příprava prezentace 
Chrobok předvedl zprávu o činnosti pro plénum ČSORLCHHK. 

 Chrobok 
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Výbor schválil. 

15.  Různé 
 
a) Sjezd mladých ORL ČSORLCHHK skončil s přebytkem. 
Prostředky budou využity na další vzdělávání mladých lékařů. Výbor 
akceptuje. 
 
b) 28.3.2013  se konají XXII Vinohradské ORL dny. Výbor akceptuje 
 
c) Doc. Vokurka informoval o svém úmyslu odstoupit z výboru 
ČSORLCHHK. Výbor očekává vyjádření písemně, doc. Komínek 
požádá prvního z náhradníků o zapojení se do práce výboru. 
 
d) Prof. Betka: v roce 2013 a 2015 se budou konat Česko-slovenské 
sjezdy, v roce 2017 a 2019 se budou konat Slovensko-české sjezdy. 
Projednáno s prof. Profantem. Výbor akceptuje 
 
e) oficiální zkratka společnosti ČSORLCHHK, výbor schvaluje 
 
f) Připomínky k nové kategorizaci zdravotnických prostředků 
připravené foniatrickou sekcí byly zaslány na ČLK (viz příloha č. 2) 
 
g) Doc. Komínek: doplnění nových členů: 
MUDr. Jana Krtičková (Hradec králové) 
MUDr. Hana Doucek Abboudová (Pardubice) 
MUDr. Miroslava Votápková (Pardubice) 
MUDr. Petra Molinková (Havířov) 
Výbor vítá nové členy společnosti 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
Komínek 

21. Příští schůze: 7.2. Pha, 4.4. Pha, 23.5. HK 
 
 

 
trvale 

 
Kamarádová 

 
prof. MUDr. Viktor Chrobok,CSc.                         doc. MUDr. Pavel Komínek, Ph.D., MBA 
                předseda                                                                            vědecký  sekretář 





   Česká společnost otorinolaryngologie  

 a chirurgie hlavy a krku 

  předseda   

   prof. MUDr. Viktor Chrobok, CSc., Ph.D. 

   Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku 

 Fakultní nemocnice Hradec Králové 

  Sokolská 581 

  500 05 Hradec Králové 5 

  

e-mail: chrobok@fnhk.cz,  tel.: +420 495 832 464 (3 790),  fax.: +420 495 832 033 

 

Česká lékařská komora 

Andrea Špergerová, asistentka Vědecké rady, E-mail: vr@clkcr.cz 

V Hradci Králové 6. listopadu 2012 

 

Připomínky k nové kategorizaci zdravotnických prostředků 

Na základě vaší žádosti zasíláme reakci Výboru foniatrické sekce České společnosti 

otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku na finální podobu kategorizace ZP před 

započetím legislativního procesu.  

 U hluchoslepých zmizela v preskripčním omezení podmínka indikace hluchoslepoty 

oftalmologem specializovaného pracoviště S4. Není jasné, jak si pojišťovna 

představuje prokazování oprávněnosti binaurální korekce u těchto klientů. Je třeba 

buď domluvit, že stačí potvrzení o zrakovém postižení od (ošetřujícího) oftalmologa, 

nebo řešit předem, aby nevznikly nesrovnalosti. 

 U implantabilních  prostředků (BAHA, CI) je sporné preskripční omezení „schválení 

revizním lékařem S5“.  Navrhujeme: „ORL S5, FON S5, po schválení revizním 

lékařem“. 

 Správnost všech údajů u sluchadel: nenašli jsme další chyby.  

 V příslušenství považujeme za nesprávný požadavek proces schvalování ochranných 

tvarovek proti vodě revizním lékařem, obzvlášť v situaci, kdy ZP hradí příspěvek jen 

250,-Kč (což nepokryje ani celé náklady tvarovky u žádné firmy). Navrhujeme úhradu 

ZP 350,-Kč stejně jako u jiných tvarovek, a bez schvalovacího procesu RL. Jinak lze 

očekávat tendenci u některých foniatrů vykazovat tvarovky ochranné jako konvenční 

tvarovky ke sluchadlům. Schválení RL pokládáme za opodstatněné jedině u jiných 

indikací (např. ochranná tvarovka proti hluku kvůli tinitu apod. ne-rutinní případy). 

 

Děkujeme za zpracování při dalších jednáních. 

S pozdravem  

MUDr. Jakub Dršata, Ph.D.  MUDr. Ivan Jedlička       MUDr. Radan Havlík, Ph.D.  

Za výbor foniatrické sekce 

odpovědni za přípravu dopisu 

 

prof. MUDr. Viktor Chrobok, CSc., Ph.D. 

předseda 

 

Kopie: MUDr. Ota Mach, člen představenstva ČLK, E-mail: omach@cbox.cz 

mailto:vr@clkcr.cz
mailto:omach@cbox.cz

