Příloha 2 zápisu Č. j. 2015/09/17
Zápis ze schůzky rozšířené Akreditační komise foniatrie:
19.8.2015

Foniatrická klinika Praha

Pozvaní: Černý, Dlouhá, Dršata, Havlík, Jedlička, Lejska, Talach
Přítomni: Černý, Dlouhá, Jedlička, Lejska
Omluveni: Havlík
dodatečně omluven: Dršata
Jednání bylo zaměřeno na současný personální stav oboru foniatrie v ČR a na řešení úkolů,
které byly zadány výborem ORL:
1. zmapovat pokrytí území ČR foniatry, i podle věku
2. pokusit se najít řešení, jak obor foniatrii zatraktivnit pro nové uchazeče
Z jednání vyplynulo:
Zmapovat pokrytí území ČR foniatry i podle věku
1.1 Počty foniatrů jsou dlouhodobě v ČR stabilní. Podle pokrytí má být 1 foniatr cca na
100.000 obyvatel, což je v ČR 100 foniatrů. V současné době je aktivních více jak 100
1.2 Základním problémem tedy není absolutní počet foniatrů, ale jejich regionální
rozmístění, které je v současné době vysoce disproporcionální. V ČR jsou nyní oblasti
– Praha, Brno, Ostrava, Ústecký kraj, kde je foniatrů nadbytek, ale také kraje
Karlovarský, Zlínský, Vysočina, část Olomouckého, kde je foniatrů
tíživý
nedostatek.
1.3 Věková struktura:: v současnosti aktivních foniatrů je v 25% nad 60 let, dalších 15%
nad 50 let. Na druhou stranu je 50% foniatrů mladších 40 let. Opět jsou oblasti,
ohrožené odchody do důchodu výrazně a oblasti, kde převažují mladší kolegové.
1.4 Věkově je mnohem nepříznivější stav na Moravě, kde z 25 okresů (platívalo, že 1
foniatrické pracoviště na okres) je v důchodovém věku nebo blízko tohoto věku 19
okresních foniatrů. Opakem je kraj Ústecký.
1.5 IPVZ eviduje trvale několik lékařů v přípravě. V současnosti se jedná o 8 kandidátů.
Vývody:
Akreditační komise oboru foniatrie je přesvědčena, že z předchozího rozboru je
zřejmé, že není třeba měnit studijní podmínky oboru foniatrie, a to ani v délce trvání ani
v náplni
Pokusit se hledat řešení, jak obor foniatrie zatraktivnit a tím zvýšit množství foniatrů
v regionech ČR
Premisa: Akreditační komise si uvědomuje, že pro naplnění regionálních postů lékařů nemá
žádné právní ani odborné možnosti. Za regionální zabezpečení lékařské péče jsou odpovědny
Krajské úřady svými zdravotnickými odbory.

Na druhé straně propagací a tím zatraktivněním oboru foniatrie je třeba se vážně zabývat na
všech úrovních.
A – opatření organizační
B - opatření propagační
Opatření organizační – cílem je upozornit odpovědné orgány na situaci
2.1 Ve spolupráci s výborem Otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku odeslat pod
hlavičkou výboru dopisy na Krajské úřady (minimálně Vysočina, Karlovarský a
Zlínský), ve kterých bude upozornění na současnou situaci a také výzva
k vstřícnému řešení. Kopie na vedení ZP. Příprava textu ..???....
2.2 V součinnosti s výborem Otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku a pod jeho
hlavičkou vyzvat všechny sloužící primáře okresních ORL oddělení, aby
vytypovávali lékaře vhodné na studium foniatrie.
2.3 Na podnět výboru ORL zorganizovat vzdělávací kurz pro výdej sluchadel zájemce
z řad ORL lékařů v ambulantní složce, a to výhradně pro regiony, kde hrozí
nedostatek výdejců. Prosíme o dodržení podmínky teritoriální selekce.
Opatření propagační – zvýšit povědomí mladých ORL lékařů o foniatrii jako takové, její
náplni, funkci v systému péče o zdraví a její perspektivě
2.4 Akreditační komise vyzve všechny LF, aby v průběhu výuky studentů poskytly
dostatečný prostor pro atraktivní předvedení foniatrie
2.5 Zjistit při atestacích z ORL, kde a jak stážovali kandidáti ORL povinně na
foniatrických akreditovaných pracovištích. (prosíme zkoušející při kontrole
logbooku)
2.6 Ovlivnit akreditovaná foniatrická edukační pracoviště, aby mladí kolegové před
ORL získávali lepší představu a následně i vztah k foniatrii jako oboru o poruchách
komunikace (nejen sluchu, ale i hlasu a řeči), jejíž významnou částí je obor
audiologie, který je velice zajímavý a perspektivní
2.7 Vypracovat multimediální šot pro odborné webové stránky, kde by absolventi, ještě
před rozhodnutím své profesní cesty, mohli najít a posoudit pozitiva foniatrie jako
lékařské specializace.
2.8 Aktivně se zasazovat o vznik povědomí o oboru foniatrie lobbingem proti dalšímu
snižování statutu oboru, za zajištění ekonomické udržitelnosti praxe při výkonu
foniatrie na plný úvazek.
(Žádáme výbor ORL i foniatrické sekce).
Vývody:
Akreditační komise se domnívá, že obecná znalost o oboru foniatrie je nízká a to
i u mladých kandidátů ORL. Bylo by třeba zaměřit se na zvýšení atraktivnosti oboru tím,
že všichni budou znát výhody a přednosti oboru, jeho postavení v systému zdravotní péče i
jeho perspektivy.
doc MUDr Olga Dlouhá, CSc. – předseda AK a člen výboru foniatrické sekce
as MUDr Libor Černý – člen AK a vedoucí IPVZ oboru foniatrie
MUDr Ivan Jedlička – člen AK a člen výboru foniatrické sekce
doc MUDr Mojmír Lejska, CSc., MBA – místopředseda AK
písemný souhlas: as. MUDr Jakub Dršata, PhD., prim. MUDr Radan Havlík, PhD.

