ZÁPIS
Č. j. 2016/02/04
Ze schůze výboru České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP
ze dne 4. února 2016 11:00 – 15:00 GUARANT International, Business Centrum Vyšehrad – 3. patro,
Na Pankráci 17, Praha 4
Přítomni (bez titulů):

Astl, Betka, Gál, Chrobok, Lejska, Lenert, Plzák, Rosická, Skřivan, Šlapák,
Vydrová, Zábrodský

Omluveni:

Kastner, Komínek

Hosté:

Košťálová, Slípka, Srbová, Vichnar

Schválení programu.
Program byl schválen hlasy všech přítomných.
Schválení zápisu ze schůze výboru ČSORLCHHK konané dne 2.12.2015
Zápis byl schválen elektronicky 12.12.2015

Termín
splnění

č.

Úkol

1.

Kontrola úkolů z výboru společnosti 2.12.2015
Všechny úkoly byly splněny.

Chrobok

Betka – vyšší průměrná věková hranice ORL lékařů – bude se řešit,
jakým způsobem přilákat mladé lékaře. Návrhy na zlepšení situace:
PR pro mladé zájemce, zavedení rezidenčních míst.

Betka

Šlapák – darovací smlouva pro ČSORL za Foniatrický kongres
připravena k podpisu a následnému proplacení.

Šlapák

Plzák – volná pracovní místa v oboru ORL budou inzerována na
webových stránkách společnosti (státní i nestátní zdravotnická
zařízení).

Komínek
Plzák

2.

ORL kongres 2016, návrh odborného programu
1.-3.6.2016, hotel Thermal, Karlovy Vary

Zodpovídá

Srbová

Srbová (Guarant) prezentovala stav příprav kongresu: příjem
abstrakt, stav registrace a sponzoringu.
Astl – abstrakta volných sdělení + e-posters dodá GUARANT do
16.3. budou vydána jako supplementum časopisu.
Časopisy se supplementem dopraví do Karlových Varů GUARANT.
Betka prezentoval návrh odborného programu.
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do 16.3.

Astl,
Srbová
Betka

Slípka přednesl návrh programu sekce pro nelékařské zdravotní
pracovníky.

Slípka

Vichnar – prezentován návrh společenského programu (nebude
součástí oficiálního programu) – hrad Loket.
Betka – protinávrh, zda není jednodušší, aby se společenský večer
konal v místě konání kongresu – například hotel Pupp.
Bude dořešeno na příští schůzi výboru, pravděpodobně zůstane
místem konání společenského večera hrad Loket.

Vichnar

Schůze výboru ČSORL v rámci ORL kongresu proběhne ve středu
1.6.2016 od 10:00 hod. Budou přizváni předsedové jednotlivých
sekcí ČSORL.
Volné registrační poplatky pouze pro členy vědeckého a
organizačního výboru a čestné členy ČSORLCHHK – nebude
hrazeno ubytování ani společenský program.
Betka, Plzák – registrační poplatek si uhradí sami – návrh na
podporu jiných pracovišť a účastníků (např. sestry).
Betka - finální rozhodnutí přísluší organizátorům kongresu, nikoliv
výboru.

Vichnar
Slípka

V rámci ORL kongresu proběhne udělení Kutvirtovy ceny.
Vyhlášení soutěže bude uveřejněno na webových stránkách
společnosti, v časopise a v ORL zpravodaji, na schůzi výboru 31.3.
2016 bude předložen seznam laureátů.

Komínek

Budoucí ročníky ORL kongresu (přihlášky na základě vypsaného
výběrového řízení):
2020 Benešov (Kraus)?
2021 Brno (Gál)?
Definitivní pořadatelé budoucích ročníků ORL kongresu budou
diskutováni později.
3.

2. kurz evropské akademie foniatrů
30.4. – 1.5.2016 hotel Pyramida, Praha
Prezentován program akademie.
29.4.2016 – presympozium Umělecký hlas – přednášeno v českém
jazyce, možnost překladu pro cizince

Vydrová

Na zasedání výboru 2.12.2015 odsouhlasena podpora mladých ORL
lékařů (úhrada včasného registračního poplatku pro prvních 25
registrovaných ORL lékařů do 35 let) – aktuálně se týká 4 lékařů.
4.

ORL akademie
2016 Ostrava – Komínek
2017 Praha – Betka, Plzák
2018 Brno – Gál
Prezentován návrh stabilního programu ORL akademie rozděleného
do 5 letých cyklů, koncipovaného jako postgraduální příprava
k atestaci.
Definitivní témata programu budou dále diskutována.

Komínek,
Plzák

5.

IFHNOS World Tour
5.-7.10.2016, hotel Pyramida, Praha
Součást světové edukační série akcí pořádaných asociací IFHNOS.
Pro členy ČSORL dojednán zvýhodnění účastnický poplatek.
Podrobnosti o možnosti využití zvýhodněného registračního
poplatku budou uvedeny na webových stránkách společnosti a

Plzák
(Klozar)
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v ORL zpravodaji.
6.

Akreditační komise
Návrh na akreditační komisi (Betka): Smilek (Brno), Plzák (Motol),
Čelakovský (Hradec Králové), Minařík (Liberec), Komínek (Ostrava),
Chovanec (3. LF UK), Mrzena (České Budějovice)
Návrh odsouhlasen Ministerstvem zdravotnictví ČR.
Týká se pouze dospělé ORL.

Betka,
Plzák

Diskutováno obnovení akreditační komise foniatrů – Lejska – komise
pracuje ve stejném složení jako dříve.
7.

Implantovatelné sluchové pomůcky
15.3.2016 plánovaná schůzka na „dvojkových“ pojišťovnách
(Komínek+ pracovní skupina), kde bude tato problematika řešena.
Z diskuze vzešel požadavek na formulování jednotného stanoviska
odborné společnosti před jednáním, jehož základem by měla být:
- svobodná volba lékaře při volbě typu kochleárního
implantátu, který nese zodpovědnost za rozhodnutí vedoucí
k nejlepšímu výsledku léčby.
-

Komínek,
Skřivan

nepoužívat argumentaci, který implantát je „lepší/horší“,
„standardní/nestandardní“. Pokud je nezbytné poskytovat
ZP podrobné informace o jednotlivých typech implantátů,
popisovat spíše variabilitu jednotlivých systémů a ne
upřednostňovat jeden z nich

Diskutováno trvání současného složení pracovní skupiny, Praha
Motol a Brno nahlásí do 15.2. Chrobokovi.
8.

Technická audiologie
Žádné nové informace, čeká se na vyjádření IPVZ.

Lejska

9.

Sdílený kód s pediatry - otoskopie
Žádné nové informace.
Příručka pro praxi Akutní hnisavý středoušní zánět, připraví Skřivan,
Šlapák + pediatrický dodatek

Šlapák
Skřivan

10.

MZČR
Nástavbové obory
Vzdělávání:
1. Základní kmeny
2. Nástavbové obory
3. Funkční kurzy – nejsou definovány v zákonné normě

Chrobok

Plzák upozornil na nedostatky – dětská ORL součástí funkčních
kurzů? Ověří Šlapák se Skřivanem, připraví dopis pro ministerstvo.
Minimální doba vzdělávání v oboru foniatrie snížena na 1 rok.
Akreditační komise může, pokud uzná za vhodné, snížit dobu
vzdělávání na 1 rok, nyní je vzdělávací na program na 2 roky.
Na obor maxilofaciální chirurgie lze nově přejít z oborů chirurgie
nebo otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku.
Po schůzi výboru MZČR ukončilo diskusi a připomínky
k nástavbovým oborům.

Do 10.2.

Šlapák,
Skřivan

Chrobok

Dispenzární péče – vyjádření do 10.2.2016
Detekce sentinelové uzliny nanočásticemi železa
Jednáním s ministerstvem pověřen Petr Lukeš.

3

Lukeš

Výměny hlasové protézy – jednáním pověřen Zábrodský

Zábrodský

Novela zákona - Chrobok
V sazebníku upravena indexace u některých výkonů z L2 na L3 –
současné nastavení systému je takové, že by se změny projevily
nejdříve v roce 2018. Vydrová vyjednává s VZP o narovnání
sazebníku výkonů, později budou k jednání přizvány i další
pojišťovny.

Chrobok

Na základě smlouvy mezi ČLS JEP a SÚKL budou nově vypláceny
odměny za vyžádané posudky s hodinovou náhradou 500 Kč / hod.
11.

ÚZIS – DRG restart
Gál jmenován koordinátorem jednání s ÚZIS.
Gál referoval o proběhlých jednáních s ÚZIS (Dr. T. Pavlík) a
požadavcích na restrukturalizaci DRG systému týkající se akutní
lůžkové péče.
V první fázi se jedná o žádost o navržení nové struktury DRG
kategorií za ORL obor, který by reflektoval reálnou klinickou praxi,
rozdělil ORL oblast dle diagnostických skupin a operativy s ohledem
na klinicky, tak i ekonomicky podobné typy hospitalizací.
Gál pověřen předložením iniciálního návrhu nové struktury DRG
kategorií, které by byly zaslány na UZIS k ekonomické kalkulaci.
Zpracovaný materiál ze strany UZIS doplněný o data dle MKN
klasifikace, seznam výkonů, DRG markerů, apod., by poté byl zpět
zaslán k oponentuře.

Vydrová

Chrobok
Gál

Skupina pro DRG pověřená oponenturou by byla jmenována na
příští schůzi výboru ORL společnosti.
.
Astl poukázal na problematiku, že nový systém není ukotven ve
vyhlášce – nejasná budoucnost projektu po případných personálních
změnách na MZČR.
12.

Sekce ORL
Koordinátorem aktualizace sekcí ORL jmenován Betka.
Předsedové jednotlivých sekcí budou osloveni, zda mají zájem o
další spolupráci.
Schůze předsedů sekcí s výborem ČSORL proběhne v rámci ORL
kongresu v Karlových Varech.
Návrh na založení sekce slinných žláz – uvažovaný – Stárek.

Betka,
Plzák

13.

Žádosti o sdílení kódů
Plzák prodiskutuje s primáři, zda je pro ně sdílení kódů potřebné.

Plzák

14.

ČLS JEP, účetnictví
Prezentován stav účtu u ČLS JEP – nejasné položky prověří
Rosická.

Rosická,
Chrobok

Prezentován stav účtu u Fio banky - Chrobok
Bude se zpracovávat historie ČLS JEP – za ORL pověřen Betka.
Rosická prověří možnost platebních transakcí za ORL časopis ze
SR na ČLS JEP v EUR.
15.

Podpora mladých ORL
Plzák prezentoval koncept podpory mladých ORL lékařů:
1) volný registrační poplatek na 3. ORL akademii pro aktivní
účastníky z 2. ORL akademie
2) Kutvirtova cena – zvláštní kategorie pro mladé autory do
35 let
3) Cestovní grant –Žádosti bude vyřizovat Guarant.
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Komínek,
Plzák

Podrobnosti o možnosti získání cestovního grantu budou
uvedeny v ORL zpravodaji a na wwww.
Koncept podpory mladých ORL lékařů byl schválen výborem.
16.

ORL časopis
Byla prezentována zpráva o hospodaření časopisu – zlepšení
ekonomické situace.
Poukázáno na problémy s copy rightem – nelze používat totožné
obrázky, které byly použity v zahraničních publikacích.

17.

Různé

Astl

Chrobok
Příručky pro praxi – vyšly další dvě nové publikace:
Rinosinusitidy a nosní polypoza – EPOS 2012,
Akutní zánět zevního zvukovodu
Změna požadavků na školitele specializačního vzdělávání:
Délka praxe u školitele – 5 let od získání způsobilosti
Požadavek na výši úvazku – změna z 0,8 na 0,5
1 školitel může vést 2 školence, v případě specializovaného výcviku
3.

18.

19.

Doporučené programy v rámci vzdělávání
Bude uvedeno v ORL zpravodaji.

Plzák

ORL zpravodaj
Shromáždění podkladů a zpracování v průběhu února, distribuce
počátkem března.

Chrobok,
Košťálová

Distribuce programu ORL kongresu 2016
Zvažována distribuce programu mezi členy ČSORL – e-mailem /
poštou / jako příloha časopisu.
Prezident kongresu bude referovat, zda bude možno realizovat po
finanční stránce.

Chrobok

Hlavičkový papír, pravidla psaní oficiálních dopisů
Na příští schůzi výboru bude prezentován návrh nového
hlavičkového papíru spolu s návrhem procesu odesílání oficiálních
dopisů za ČSORL – všechny dokumenty podléhají schválení
předsedy ČSORL (Chrobok).
Návrh na založení on-line úložiště oficiálních dokumentů.

Košťálová

GUARANT
Prezentován přehled činností a plánovaných úkolů.
Předloženo vyúčtování za Asociační dům – schváleno výborem.
Návrh na uspořádání setkání s partnery v rámci ORL kongresu
v Karlových Varech – schváleno výborem, zajistí Košťálová.

Košťálová

Noví členové ČSORLCHHK ČLS JEP

Komínek

MUDr. Hrubá Silvie

1. LF UK a FN v Motole

MUDr. Nedeliak Tomáš

Nemocnice R + S Benešov

MUDr. Svobodová Veronika

1. LF UK a FN v Motole

Příští schůze výboru
31.3.2016 11:00 Praha
1.6.2016 10:00 Karlovy Vary (ORL kongres) za účasti vedoucích
sekcí

Chrobok

prof. MUDr. Pavel Komínek, Ph.D., MBA
vědecký sekretář

prof. MUDr. Viktor Chrobok,CSc.
předseda
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