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ZÁPIS  

Č. j. 2015/06/10 

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

ze dne 10. června 2015 15:00 – 17:00, Kongresové centrum Praha, Meeting Hall II 
 

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

Plhoň, Rosická, Slípka, Šlapák, Vydrová 
 
Omluveni:    
 
Hosté:    Výbor Slovenskej spoločnosti pre otorinolaryngológiu a chirurgiu hlavy a krku 
    (Doležal, Balcová, Hlaváčková, Profant, Sičák, Volmutová), Astl, Groh,  

Hejduková, Vichnar 
 
Schválení programu. 
 Program byl schválen hlasy všech přítomných. 
 
Schválení zápisu ze schůze výboru ČSORLCHHK konané dne 2. 4. 2015 
 Zápis byl schválen elektronicky v dubnu 2015. 
 
 

č. Úkol 
Termín 
splnění 

Zodpovídá 

1.  Kontrola úkolů z výboru společnosti ze dne 2. 4. 2015 
Po zásahu  zřizovatele (KZÚK a.s.) se podařilo zajistit další provoz 
lůžového oddělení v Děčíně, takže toto, dle dnešních informací, 
bude i po 1.7.2015 pokračovat v provozu, přičemž budou od 
1.8.2015 opět zajištěny nepřetržité lékařské služby i o víkendech. 

  
Plhoň 

2.  Evropský ORL kongres v Praze 
www.europeanorl-hnsprague2015.com 
Informování o průběhu organizace, počtu účastníků a struktuře 
odborného programu. S finálními daty bude výbor obeznámen na 
další výborové schůzi.  

 Betka 
 
 

3.  Odborné ORL akce 
 
ORL kongresy 
2016 
www.orl2016.cz  
termín: 1. – 3. 6. 2016 v Karlových Varech v hotelu Thermal.  
Na příští schůzi výboru připravit odbornou část programu.  
2017 
Slovensko 
2018 
Kroměříž (prim. Pár)  
2019  
Slovensko  
Společné kongresy projednány s SSO 
 
ORL akademie 
2015 

 Komínek, 
Chrobok 
 
 
 
Slípka, 
Vichnar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.europeanorl-hnsprague2015.com/
http://www.orl2016.cz/
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2. – 3. 10. 2015 v Olomouci 
2016 
12. – 15. 10. 2016 pořádá FN Ostrava společně s kongresem 
mladých ORL  
Informovat vzájemně o ORL akademiích ČR a SR 

 
 
 
Komínek, 
Doležal 
 

4.  Česká lékařská akademie 
Bez účasti ČSORLCHHK 

 Chrobok  

5.  Akreditační komise 
Bez nových informací. 

 Betka 

6.  Technická audiologie 
Kurzy technické audiologie budou mít dvě odnože (certifikovaný a 
akreditovaný kurz). Všichni vyučující daných kurzů budou povinni 
prokázat své kvality a odbornost dokladováním diplomu.  

 
 

Lejska 
 

7.  Implantovatelné sluchové pomůcky 
Pracovní skupina nadále usiluje o schválení indikace sluchadel 
s pojišťovnami, dosud schváleno pouze VZP.  

 Komínek 

8.  Foniatři, sluchadla 
Prezentování zpracované mapy foniatrů a lékařů, kteří mohou 
předepisovat sluchadla. Kracík s Lenertem vyhodnotili situaci jako 
nevyhovující. Problematikou není pouze výdej sluchadel, ale také 
nedostatek foniatrů (pracoviště 1. a 2. typu zcela minimálně 
vychovávají nové foniatry).  
Možné řešení problematiky pro předepisování sluchadel je vypsat 
speciální kurz. Problematiku s nedostatkem foniatrů bude řešit 
Lejska ve spolupráci s akreditační komisí pro foniatrii a foniatrickou 
sekcí ORL společnosti (snížení 2letého studia na 1leté). 
Výbor pověří foniatrickou sekci o zpracování dat o foniatrech v ČR a 
o spolupráci s výborem ORL společnosti v této problematice. 
Jednáním s akreditační komisí pro audiologii a foniatrii a foniatrickou 
sekcí za výbor ORL byl pověřen Lejska.   

 Kracík, 
Lenert 
 
 
 
 
 
Lejska 
 
 
Chrobok 
 
Lejska 

9.  Otoskopické vyšetření  
Návrh ORL společnosti na spolupráci s OSPDL, na rozpracování 
registračního listu pneumatická otoskopie, byl přijat. Šlapák nadále 
bude s dr. Šebkovou v kontaktu. Šlapák zároveň zredukuje stávající 
doporučené postupy a připraví Příručku pro praxi.  

 Šlapák 

10.  Sdílené, nesdílené kódy 
Výbor ORL pověřil sekci lůžkových zařízení k prověření, které kódy 
by bylo dobré sdílet. Poté mohou začít jednání s odbornými 
společnostmi, zda budou se sdílením souhlasit.   
Vstup do registru byl výborem ORL zaslán, byli odsouhlaseni stálí 
členové registru.  
Nový sdílený kód 19210 punkce kloubní dutiny (187 bodů).  

 Kracík, 
Chrobok 

11.  Příprava voleb 2015 
V ORL časopise vyšla informace o zasílání kandidátky do výboru 
ORL společnosti a ORL revizní komise.  
Zpráva vyjde také ve zpravodaji (nutné dřívější vydání než v září, 
kdy je uzávěrka – Komínek), bude vyvěšeno na www stránkách. 
Požádat o seznam dlužníků u ČLS JEP (Komínek). 

 Komínek 

12.  Účetnictví 
Informování o účtu ČLS JEP. Nutno z vyúčtování odečíst časopis 
(všechny 4 čísla). Nutné zkontrolovat platby v roce 2014.  
Vzhledem ke zlepšení finanční situace společnosti, výbor na příštím 

  
 
Kunt 
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jednání připraví návrhy, jak podpoří obor  ORL (např. podpora 
mladých, podpora foniatrů atp.).  

13. ORL časopis 
V přípravě je elektronická redakce pro přijímání článků včetně 
možnosti recenze a informování o přijetí a zveřejnění článku. V první 
fázi bude elektronickou redakci zkoušet redakční rada, v druhé fázi 
výbory Čs a S ORL.  
Návrh na svolání redakční rady v průběhu Otologického dne 2015 
v Praze. Výbor odsouhlasil přijetí as. Skřivana do redakční rady na 
místo doc. Kabelky.  
Astl navrhl přijímání odborných článků také v anglickém jazyce – 
nutno projednat s redakční radou.  
Astl připraví úvodní slovo časopisu o jeho vývoji a cíli.   

 Astl 

14. Různé 
Lůžková zařízení – nové vydání seznamu, vložit na web  
 
premiérem ČR odsouhlasen Mezinárodní den boje proti nádorovým 
onemocněním hlavy a krku, termín 27. červenec. Vhodná 
medializace.   
 
MZ ČR 
- bolestné 
- lůžková  péče 
- řidičské průkazy 
- konopná vyhláška 
- Národní strategie zdraví 2020 
- Akční plány 
 
Kutvirtova cena 2014 
Informování o výsledcích – viz přílohy. Pro vítěze v jednotlivých 
kategoriích bylo odsouhlaseno navýšení odměny na 10.000 Kč za 
každou práci (administrace Hejduková přes ČLS JEP). 
Informovat vítěze (Komínek). Výsledky zveřejnit ve zpravodaji 
(Hejduková) a v časopise (Komínek). Předání cen v rámci 55. 
Otologického dne, 3. 12. 2015. Ostatní laureáti dostanou diplom. 
 
Zaškolování 
Obor ORL má jednoho školitele na jednoho školence. Je to 
nedostatečné. ORL společnost se, z důvodu neexistence akreditační 
komise, nemá na koho obrátit.  
 
U.E.M.S. 
Výbor ORL společnosti souhlasí s proplacením cesty a účasti 
Plzáka.  
 
Odborné akce 
Na příští výborové schůzi otevřít diskuzi s vedoucími jednotlivých 
sekcí o využívání loga ORL společnosti u odborných akcí. 

  
Komínek 
 
Slípka, 
Klozar 
 
 
Chrobok 
 
 
 
 
 
 
 
Komínek 
 
 
 
 
 
Hejduková  
 
 
Kracík 
 
 
 
 
Kunt 
 
 
 
Komínek 

15. Nově přijatí členové 
Manuela Bodlaková (Praha Motol) 
Petra Černá (VFN Praha) 
Lucie Dostálová (Benešov) 
Martin Jedlička (FNKV Praha) 
Róbert Klcko (Praha Bulovka) 
Monika Knoppová (Frýdek-Místek) 
Marek Plášek (Frýdek-Místek) 
Pavel Strejček (Jičín) 
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Michal Votava (Praha-Motol) 
Martin Hyravý (Olomouc) 
Mieczyslaw Szwarc (Třinec) 

16. Příští schůze 
17. 9. 13:00 v Mikulově – v rámci Foniatrického kongresu 
 Vedoucí sekcí s reportem své činnosti za uplynulé 4 leté období 
(informovat Chrobok) 
2.12. Praha – středa 
3. 12. členská schůze (předání ocenění prof. Betkovi a Kutvirtovy 
ceny za publikace 2014) 

  

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


