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ZÁPIS  

Č. j. 2015/04/02 

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

ze dne 2. dubna 2015 11:00 – 15:00, Guarant International, Na Pankráci 17, Praha 4 
 

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

Plhoň, Rosická, Vydrová 
 
Omluveni:   Šlapák, Slípka 
 
Hosté:    Hejduková, Kamarádová, Syka 
 
Schválení programu. 
 Program byl schválen hlasy všech přítomných. 
 
Schválení zápisu ze schůze výboru ČSORLCHHK konané dne 12. 2. 2015 
 Zápis byl schválen elektronicky v únoru 2015. 
 
 

č. Úkol 
Termín 
splnění 

Zodpovídá 

1.  Kontrola úkolů z výboru společnosti ze dne 12. 2. 2015   

2.  Evropský ORL kongres v Praze 
www.europeanorl-hnsprague2015.com 
7. – 11. 6. 2015 
Informování o počtu zaregistrovaných účastníků. Řečníci byli 
obesláni s pokyny. Program je k dispozici na webových stránkách.  
Výborem odsouhlaseno, že vzhledem k velmi vysokým poplatkům 
za české kredity, budou všem účastníkům udělovány kredity 
evropské CME.  
Prosba Betky o účast členů výboru na Opening Ceremony, 7. 6. 
v 18:00.  
Možnost registrace k Běhu pro zdraví.  
Součástí bude výborová schůze (10. 6.) spolu se slovenským 
výborem (pozvání zařídí Chrobok). 

 Betka 
 
 

3.  ORL kongresy 2016 a dále  
ORL kongresy 
2016 
www.orl2016.cz  
termín: 1. – 3. 6. 2016 v Karlových Varech v hotelu Thermal. 
Guarant připraví rozpis kompetencí. Prim. Vichnar pozván na výbor 
10. 9. 2015.  
2017 
Slovensko 
2018 
Kroměříž (prim. Pár)  
2019  
Slovensko 
ORL akademie 
2015 

 Komínek, 
Chrobok 
 

http://www.europeanorl-hnsprague2015.com/
http://www.orl2016.cz/
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2. – 3. 10. 2015 Olomouc, prof. Stárek, dr. Salzman 
www.orlakademie.cz 
2016 
12. – 15. 10. 2016 Ostrava – společně s kongresem mladých ORL   

4.  Akreditační komise 
MZ zatím nedalo nové informace 

 Betka 

5.  Technická audiologie (pozván prof. Syka 12:00) 
Prezentování jednotlivých východisek pro studium technické 
audiologie (nezahrnuje výdej sluchadel). 
Studium, které je připravováno prof. Sykou, je výborem jednohlasně 
odsouhlaseno.  
Důležité je přesně definovat odbornosti, komu bude akreditační kurz 
určen (pověřen Lejska). Kurz bude trvat 1 semestr s účastí 2x týdně 
s plánovaným zahájením v září 2015. Garantem kurzu kromě prof. 
Syky byli výborem jmenování Lejska a O. Profant.  
Odborné zajištění bude probíhat 1/3 v Brně a 2/3 v Praze. Na 
základě souhlasů brněnských pracovišť výbor ČSORLCHHK 
odsouhlasil vzdělávání účastníků v Brně.  
Garanti budou danou problematiku nadále řešit.  
Při jednání o náplni kurzu v Brně bude k jednání ke garantům 
přizván Talach. 

 
 

Lejska,  
Syka, 
Profant, 
Talach 

6.  Implantovatelné sluchové pomůcky 
Byl rozeslán dopis všem pracovištím týkající se problematiky mezi 
pojišťovnami ohledně implantovaných sluchových pomůcek. 
Výbor se shodl, že vytvoří dokument pro srovnání jednotlivých 
sluchadlových pomůcek, který zhodnocuje jejich funkčnost a 
potřebnost. Komínek svolá setkání dotčených pracovišť v Ostravě 
k projednání přesného znění dokumentu. Pracovní skupina byla 
schválena ve složení Komínek, Chrobok, Lejska, Talach, Skřivan, 
Kluh (Bouček), Šlapák (zatím nebyl informován). 

 Komínek, 
Chrobok, 
Lejska, 
Talach, 
Skřivan, 
Kluh,  
Šlapák 

7.  Změna ve vydávání foniatrických pomůcek 
Lejska oponoval zákon o 268/2014 o zdravotnických prostředcích 
z pohledu ORL, kdy v zákoně chybí odstavec týkající se foniatrie a 
výdeje sluchadel. V současné době není možné podat pozměňovací 
návrh tohoto zákona. Vydrová a Lejska projednají výklad zákona 
s Machem a připraví vyjádření pro lékaře. Případné další jednání o 
prováděcí vyhlášce na sluchadla bude projednáno na dalším výboru. 
 
Kurz foniatrie  - preskribce sluchadel – zmapovat počty foniatrů na 
pracovištích po jednotlivých krajích. Kracík požádá sekci 
nemocničních foniatrů o přípravu studie. 

 Lejska 
Vydrová 
 
 
 
 
 
 
Kracík, 
Lenert 
 

8.  Otoskopické vyšetření (pozvána MUDr. Šebková OSPDL 13:00) 
MUDr. Šebková se nemohla výboru účastnit.  
Chrobok navrhuje projednání zavedení nového kódu pneumatické 
otoskopie společně s pediatry. Za ORL bude v pracovní skupině 
k této problematice jednat Šlapák, Skřivan, Plhoň, Chrobok. 

 Šlapák, 
Skřivan, 
Plhoň, 
Chrobok 

9.  Sdílené, nesdílené kódy 
Chrobok citoval vyjádření pojišťoven ke sdíleným a nesdíleným 
kódům. Na základě aktualizace seznamu sdílených kódů u ORL 
budou dál vedena jednání. Kracík dále osloví primáře, zda je ještě 
další kód, který je třeba sdílet. 

 Kracík, 
Chrobok 

10.  Česká lékařská akademie 
Prof. Rokyta oslovil ORL, zda je zájem o účast na kongresu 
v Mariánských lázních dne 26. - 28. 11. 2015. Účast cca 200 osob. 

 Chrobok 

http://www.orlakademie.cz/
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ORL se v tomto roce účastnit nebude. 

11.  www ORL 
Upraven anglický název ČSORLCHHK, zaregistrována nová 
doména www.otorinolaryngologie.cz  

 Chrobok 

12.  Příprava voleb 2015 
Komínek oslovil sekretariát ČLS JEP ředitelku Ponocnou ohledně 
pomoci organizovat volby do výboru společnosti. Cena za zajištění 
voleb bude 16.800 Kč (podle počtu členů společnosti). 
Organizací voleb bude pověřen sekretariát ČLS JEP.  
Komínek pro další výbor připraví postup voleb a jmenování do 
volební komise.  

 Komínek 

13.  Účetnictví 
Otologický den – urgovat Šlapáka o poplatek do ČSORL. 
IFOS – dosud nezaplacen poplatek na rok 2015. 
Dar 11.000 Kč od Guarantu poslán na účet u ČLS JEP. 
Připravit darovací smlouvu na 15.000Kč (zařídil Moravec) 

 Kunt 
 
 
 
Hejduková 

14. Různé 
Vyřešeno:  

− Konopná vyhláška  
− Zdravotní služby 
− Návykové látky 
− Koncepce klinicko-farmaceutické péče v ČR 
− Inhalátory 

 
V řešení:  

− Náhrada škody za bolest 
− List o prohlídce zemřelého 

 
Příručka pro praxi – ve výrobě další číslo (Audiologické vyšetření….) 
 
Kód otomikroskopie 71131 – nutné vysvětlení registračního listu. 
ORL chápe výklad jinak než pojišťovny. Lenert připraví dopis. 
 
Plhoň – informoval o blížícím se ukončení činnosti lůžkového ORL 
v Děčíně 
 
Komínek oslovil ČLK s dotazem na nárok na vzdělávání ve výši 
1.000 Kč – příspěvky jsou pozastaveny. 
 
Stížnost na Aurum Clinik – zda nasmlouvané výkony jsou v souladu 
s výkony ORL – Komínek odpověděl na požadovaný dotaz. 
 
Ocenění prof. Betky za práci pro ORL bude uděleno v rámci 
Otologického dne v prosinci 2015 (návrh na medaili ČLS JEP). 
 
Ocenění doc. Šrama za práci pro ORL bude uděleno k životnímu 
jubileu 80 let v rámci Evropského ORL kongresu v Praze 2015 2015 
(návrh na medaili ČLS JEP). 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lenert 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Komínek 
 
 
 
Komínek  

15. Nově přijatí členové 
Martin Hyravý (Olomouc) 
Nikola Mišurová (Brno) 
Alena Pospíchalová (Sumperk) 
Radka Pourová (Praha) 
Mieczyslaw Szwarc (Třinec) 
Dana Žatečková (Praha) 
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16. Příští schůze 
10.6. Praha 15:00-18:00 (v rámci Evropského ORL kongresu) 
10.9. Praha, pozvat vedoucí sekcí s reportem své činnosti za 
uplynulé 4 leté období 
2.12. Praha – středa 
3. 12. členská schůze 

  

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


