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ZÁPIS  

Č.j. 2013/2/07 

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

ze dne 7. února 2013; 10.00 – 14:00; Guarant International, Na Pankráci 17, Praha 4 

 

 
Přítomni (bez titulů):  Betka, Chrobok, Kabelka, Komínek, Kostřica, Kracík, Kunt, Lejska, Moravec, 

Plhoň, Rosická, Kamarádová 
 
Omluveni:   Vydrová, Šlapák, Slípka   
 
Hosté:    --- 
 
Schválení programu. 
 Program byl schválen hlasy všech přítomných. 
 
Schválení zápisu ze schůze výboru ČSORLCHHK konané dne 5.12.2012 
 Zápis byl schválen elektronicky v prosinci 2012. 
 
 

č. Úkol 
Termín 
splnění 

Zodpovídá 

1.  Kontrola úkolů z výboru společnosti ze dne 5.12.2012    

 Screening sluchu 
Snahou je, aby screening fungoval v největším moţném počtu 
center, projekt pokračuje. Některá centra zakoupila přístroje. 
 

 
 
trvale 
 

 
Kabelka 
Lejska 

 Navýšení členského příspěvku 
Sekretariát ČLS JEP ţádá o vyplnění formuláře s upřesněním 
poplatků pro jednotlivé věkové kategorie lékařů. 
Poplatek za členství ČLS JEP a ČSORLCHHK je 1000 Kč. 
Důchodce neplatí členský příspěvek, platí pouze časopis v případě 
zájmu. 

  
Kunt 

 Platby mezinárodním asociacím 
Dojednat s ČLS JEP a zkontrolovat úhradu poplatků za rok 2012 

ihned Kamarádová 
Kunt 

2.  Změna ve složení výboru 
Vokurka odstupuje z výboru, novým členem je na základě voleb 
v roce 2011 a počtu hlasů Martin Kracík (zastupuje zároveň sekci 
lůţkových zařízení). 
Touto změnou se zároveň novým členem výboru stává Kabelka a 
novým členem revizní komise Kracík a předsedou revizní komise 
Slípka. 

 
 

 

3.  75. Sjezd ORL společnosti – Hradec Králové 
Pokračují přípravy, formují se instruktáţní kurzy, termín pro 
nahlášení je uzavřen, avšak ještě moţno v průběhu následujícího 
týdne nový kurz nahlásit. Zatím obsazeno 13 kurzů z celkového 
počtu 20. Zároveň je v přípravě program pro Kulaté stoly, v březnu 
bude program sjezdu k dispozici. 
Abstrakta - uzávěrka konec února, dále nebude moţné abstrakta 

 
příští 
výbor 

 
Chrobok 
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přijímat. 
Postery v elektronické podobě, tzv. e-postery, prezentace a diskuze. 
 
Čestná členství: 

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

Výbor ORL schválil na schůzi dne 7.2. podání ţádosti na ČLS JEP o 
přípravu diplomů a medaile. 
 
Prof. Šlapák předá diplom pro prof. Betku Kamarádové k úschově. 

 
 
 
Kamarádová 
Šlapák 

4.  Bronchoskopické kódy 
ČSORLCHHK se bude snaţit o systematické řešení 
s Pneumologickou společností s ohledem na zařazení těchto výkonů 
do vzdělávání v oboru ORL. 
Komínek zajistí osobní setkání s předsedou prof. MUDr. Kolkem. 

  
Komínek 
Kabelka 

5.  Sdílení kódu 51881 
Kód, který slouţí k onkologické supervizi. Byl poslán dopis Chirurg. 
společnosti se ţádostí o sdílení tohoto kódu, bylo schváleno. 
Chrobok napíše MZ ČR ţádost o sdílení s mimořádným schválením 
platnosti od data odsouhlasení sdílení kódu. 

 
ihned 

 
Chrobok 

6.  Kultivace sazebníku výkonů 
Proběhlo několik dohadovacích řízení a setkání pracovních skupin, 
práce ještě nejsou dokončeny. V současné době probíhají opravy a 
úpravy některých kódů a bude opět předloţeno ke schválení. 
Foniatrické kódy je moţné zkusit revokovat foniatrickou sekcí, 
pomoc nabízí Rosická i Plhoň.  
 
Poděkování bude zasláno jednotlivým pracovníkům, dopis připraví 
Chrobok. 
Odměna za vykonanou práci pro pracovní skupinu, která se kultivaci 
kódů za ČSORLCHHK věnovala, bude rozhodnuta na jednání 
výboru na sjezdu v HK. 

  
Chrobok 

7.  Metodika předoperačního vyšetření 
Proběhlo další jednání, na kterém byly dohodnuty úpravy formulace 
předoperačního vyšetření, v ţádosti budou zachovány důleţité 
informace:  

 Identifikace pacienta 

 Diagnóza k operaci 

 Druh a strana výkonu 

 Předběţný termín nástupu na operaci 

 Druh anestezie 
Další postup bude následovat po vyjádření ze strany MZ ČR. 

  
Betka 

8.  Doporučené postupy 
řešení metodiky doporučených postupů – došlo k úpravě označení 
materiálu Příručka pro praxi. 
Chrobok připravil první vzorový vzhled příručky na téma chronický 
hnisavý středoušní zánět. Materiál bude obsahovat diagnostiku, 
léčbu, komplikace, fotografie a další obrazový materiál. Zahána 
příprava dalších příruček. 
Příručky budou představeny na sjezdu ČSORLCHHK v HK v květnu 
2013. 

  
Chrobok 

9.  Vzdělávání 
Na MZ ČR byl odeslán dopis s poţadavky na úpravu vzdělávání 
následovně: 

 Označení ORL oboru bude upraveno z Otorinolaryngologie 

  
 
Chrobok 
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na Otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku 

 Vynechání moţnosti vstupního oboru Dětského lékařství do 
nástavbového oboru dětská otorinolaryngologie 

 Zařazení nového nástavbového oboru Chirurgie hlavy a krku 

10.  Jednodenní chirurgie 
Odeslán dopis na VZP s informací, které kódy evidovat jako 
jednodenní chirurgie. Odpověď z VZP příloha č. 1 
Výbor ČSORLCHHK bude nadále situaci sledovat. 

  
Chrobok 

11.  Nadstandardní výkony 
ČSORLCHHK obdrţela další ţádost MZ ČR o vypracování seznamu 
nadstandardních výkonů, stanovisko výboru společnosti se 
nezměnilo a seznam výkonů zůstává stejný, viz dopis 10/2012. 

  
Chrobok 
Betka 
 

12.  WWW stránky ČSORLCHHK 
Výbor odsouhlasil oslovit dodavatele k vytvoření webových stránek 
společnosti, který se zavázal poskytnout tyto stránky z vlastních 
finančních zdrojů bez nároku na odměnu za vykonanou práci na 
webových stránkách. 
Newsletter bude nadále vydáván minimálně jednou za 3 měsíce 
firmou Guarant. 

 
 

 
Chrobok 
Černý 

13.  ORL o.s. 
Prodiskutována finanční situace společnosti. Snahou je získat 
prostředky i na pokrytí asociačního managementu společnosti. 

 Kamarádová 

14.  100 let od narození prof. Sedláčka a prof. Černého 
Informace bude prezentována v ORL časopise a na sjezdu v HK. 
Betka vytvoří podklady. 

 
 

Betka 

15.  Návrh struktury lůžkové péče pro jednání s MZ a ZP 
Na setkání výboru a Sekce lůţkových zařízení byly odsouhlaseny 
tyto závěry: 

 stabilizovat lůţková ORL oddělení 

 tvorba společného lůţkového fondu není prioritou, ale 
moţností pro zachování ORL lůţek 

 společně s akreditační komisí MZ ČR sledovat a dbát na 
kvalitu akreditovaných ORL pracovišť 

 jednat s ZP o jednodenní chirurgii 
 

  
Kracík 
Pár 
Kraus 

16.  Technická audiologie 
Návrh prof. Syky na vysokoškolské studium oboru technická 
audiologie byl výborem ORL společnosti přijat souhlasně.  
Přípravná část – Syka, foniatrická sekce – Dršata, za výbor Lejska. 
Souhlas s vytvořením oboru technická audiologie na VŠ na Kladně 
za následujících podmínek - viz příloha č. 2  

  
Lejska 
Dršata 

17.  SUKL 
Sledování lékové politiky. 
V případě změny léků, bude dopis / ţádost poslána na prof. 
Švihovce. 
Při posuzování indikace léků na základě ţádosti SUKL bude 
Moravec kontaktovat vedoucí konkrétních sekcí k odbornému 
stanovisku. 

 
 

 
 
Moravec 

18.  Různé: 
1.) Otologický den 2013 – Komínek osloví prof. Stárka, místo 

konání bude dohodnuto následně 
2.) Ţádost o zaloţení sekce jednodenní chirurgie (přípravný 
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výbor - Kastner, Janoušek, Kaňa) – výbor ČSORLCHHK 
navrhuje přiřazení této Pracovní skupiny k Sekci lůţkových 
zařízení 

3.) Kunt zjistí, zda platby za kredity na Foniatrický kongres byly 
jiţ uhrazeny organizátorem na podúčet ČSORLCHHK 

4.) Přijetí nových členů (V. Šerclová, H. Muchová, a. Dunajová, 
L. Koval, L. Kulichová. Krejčová, J. Metzl, R. Langer, P. 
Kolářová, M. Rozsypalová, T. Synková) 

5.) Výbor vyjádřil podporu k ţádosti implantace BAHA na ORL 
klinice v Hradci Králové a moţnosti přidělovat sluchadla soft 
band BAHA.  
Lejska připraví dopis s ţádostí o rozšíření o tento výkon pro 
další akreditovaná foniatrická pracoviště  

6.) Michálek – poţadavek o informaci na akreditační komisi o 
pravidlech přidělení akreditace 

7.) Lejska informoval o přípravách Foniatrického kongresu dne 
19.-21.9.2013, www.audiofon-kongres.cz  

 

19. Příští schůze: 4.4. v 10.00, Pha, 23.5. v 10.00 HK 
 
 

 
trvale 

 
Kamarádová 

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

http://www.audiofon-kongres.cz/




Schůzka 

 

Schůzky dne 30.1.2013 na půdě Akademie věd Praha se zúčastnili: 

 

Prof. MUDr. Josef Syka, DrSc     -  zástupce přípravné skupiny studia technické audiologie 

doc MUDr Mojmír Lejska, CSc  -   zástupce výboru ORLCHHK 

MUDr Jakub Dršata, PhD       -  předseda foniatrické sekce 

 

 

Společné závěry: 

 

1. Souhlas s vytvoření studijního oboru technická audiologie na  VŠ biomedicíny Kladno 

 

2. Studium bude koncipováno jako certifikovaný kurz pro absolventy magisterského či 

bakalářského studia 

 

3. Studijní náplň bude obsahovat následující oblasti: technická audiologie, měření a 

prevence hluku, audiologické přístroje (jejich složení, funkce, údržba a měření), oblast 

fyziologického a patologického slyšení, metody interpretace výsledků (statistika atd), 

oblast vědecko-výzkumné audiologie. 

 

4. Foniatrická obec navrhne do vedení přípravného týmu jednoho svého zástupce. 

 

5. Foniatrická obec navrhne ze svých řad možné učitele a lektory v požadovaných 

oblastech. Musí se jednat o foniatry zkušené, s odbornou prestiží, pedagogickými 

zkušenosti a vědecko-publikační činností. 

 

6. Další jednání mezi přípravnou skupinou a zástupci klinických oborů bude vždy 

probíhat ve zde výše uvedeném složení. Nikdo dále není v tuto chvíli oprávněn za 

ORL a foniatrii jednat.  

 

7. Účastníci souhlasí se vzájemnou výměnou a vzájemnou informovaností v oblastech a 

o všech validních informacích, které se týkají připravovaného studia technické 

audiologie. 

 

 

Účastníci: 

  Prof. MUDr Josef Syka, DrSc. Doc. MUDr Mojmír Lejska, CSc. 

 

       MUDr. Jakub Dršata, PhD 


