ZÁPIS
Č. j. 2016/03/31
Ze schůze výboru České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP
ze dne 31. března 2016 11:00 – 15:30
GUARANT International, Business Centrum Vyšehrad – 3. patro, Na Pankráci 17, Praha 4
Přítomni (bez titulů):

Astl, Betka, Chrobok, Kastner, Komínek, Lejska, Vydrová, Plzák, Skřivan,
Šlapák

Omluveni:

Gál, Lenert, Rosická, Zábrodský

Hosté:

Dlouhá, Kamarádová, Košťálová, Sekyra, Srbová, Slípka, Vichnar

Schválení programu.
Program byl schválen hlasy všech přítomných.
Schválení zápisu ze schůze výboru ČSORLCHHK konané dne 4.2.2016
Zápis byl schválen elektronicky 17.2.2016

Termín
splnění

č.

Úkol

1.

Kontrola úkolů z výboru společnosti 4.2.2016

Zodpovídá
Chrobok

Všechny úkoly ze zasedání výboru 4.2.2016 byly splněny.
Kromě "volná pracovní místa v oboru ORL budou inzerována na
webových stránkách společnosti (státní i nestátní zdravotnická
zařízení"
Byly projednány žádosti mladých ORL lékařů o cestovní granty.
Výbor hodnotil žadatele:
Kalivoda Ivan
Balogová Zuzana
Mifková Alžběta
Kešner Adam
Feriančeková Lucia
Dostálová Lucie
Heřman Jan
Všem výše uvedeným žadatelům byla schválena podpora ve výši
10 000 Kč na úhradu nákladů spojených s vycestováním na
odbornou zahraniční stáž. Podpora bude žadatelům vyplacena
zpětně na základě splnění všech podmínek uvedených ve
zvláštním dokumentu (schváleno na výboru 4.2.2016).
Celková podpora mladých ORL lékařů ve formě cestovních grantů
byla na rok 2016 navýšena. Jednomyslně odsouhlaseno výborem.
Dořešit otázku DPH.
2.

Košťálová

ORL kongres 2016
Byl prezentován odborný program kongresu. Definitivní verze
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Slípka,

programu bude rozeslána prostřednictvím e-mailu členům
ČSORLCHHK ČLS JEP (paralelně s vystavením na webové
stránky kongresu).

Betka,
Vichnar,
Srbová

Společenský večer proběhne na hradě Loket. Doprava bude
organizována hromadně z místa konání kongresu (hotel Thermal).
V rámci zahájení kongresu proběhne udělení Kutvirtovy ceny,
čestná členství pro rok 2016 udělena nebudou.
3.

2. kurz evropské akademie foniatrů

Vydrová

Byl prezentován odborný program kongresu. Účast bude
ohodnocena 9 evropskými CME kredity.
Mladým ORL lékařům do 35 let, kteří mají nárok na proplacení
registračního poplatku, bude podpora uhrazena zpětně na základě
podmínek odsouhlasených na zasedání výboru 4.2.2016.
4.

Komínek,
Plzák

ORL akademie
Připraven odborný program – koncepce stabilního 5 letého cyklu
koncipovaného jako postgraduální příprava k atestaci.
Webové stránky 3. ORL akademie (Rožnov pod Radhoštěm, 14.15.10.2016) budou spuštěny od počátku dubna t.r.

5.

Plzák
(Klozar)

IFHNOS World Tour
Probíhají přípravy kongresu, žádné nové informace.

6.

Otologický den
Zpracována sponzorská nabídka, probíhá oslovování partnerů a
vystavovatelů.

Komínek
Skřivan
(Pár)
Srbová

Prezentován návrh odborného programu. Skřivan – odborný
program rámcově připraven, připravit možnost volných sdělení.
Doporučeno, aby se otologického dne účastnil tým profesora
Syky, jak bylo v minulosti zvykem.
Webové stránky budou spuštěny v srpnu – bude zřetelně
oznámena možnost aktivní účasti v sekci volných sdělení +
termín, dokdy je možné zasílat abstrakta.
Diskutována výše registračních poplatků + jaké služby zahrnují
(zda součástí poplatků bude i oběd) – bude dořešeno do 1.6.2016.
7.

Dlouhá

IALP - Praha
Představen kongres IALP a možnost kandidatury na rok 2022,
žádost o podporu ČSORLCHHK ČLS JEP.
Jako organizátor osloven Guarant, aktuálně zpracovávání
kandidatury.
Srpen 2016 – výběrové řízení na rok 2022 v rámci aktuálního
ročníku IALP 2016 v irském Dublinu.
Na zasedání výboru 1.6.2016 bude diskutována podpora
ČSORLCHHK ČLS JEP. Potřeba znát relevantní data (např. zda
není pořádání kongresu vázáno stále na jednoho organizátora,
jaké bude finanční a odborné zajištění kongresu).
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8.

Skřivan,
Sekyra

ESPO v Lisabonu 2020
Prezentován současný stav kandidatury, Šlapák a Skřivan se
budou účastnit výběrového řízení v Lisabonu. Kandidatury se
zúčastní kromě uvedených firma Guarant (Dr Sekyra).
ČSORLCHHK ČLS JEP kandidaturu podporuje.

9.

Akreditační komise

Betka, Plzák

Akreditační komise již pracuje v novém složení – předsedou
Plzák. Jako místopředseda zvolen doc. Chovanec (Vinohradská
ORL klinika).
Plzák informuje o nedoporučení akreditace ORL nemocnice
Náchod
Zaslán dopis na MZČR Mgr. Podhrázký žádost o nástavbové
obory: Foniatrie, Dětská ORL
Funkční kurz: Chirurgie hlavy a krku

10.

Chrobok

Betka, Plzák

Sekce ORL
Zprávy o činnosti jednotlivých sekcí budou prezentovány 1.6.2016
v 10:00, bude projednána restrukturalizace sekcí za přítomnosti
vedoucích sekcí.

11.

Implantovatelné sluchové pomůcky

Komínek,
Skřivan

Byl prezentován stav problematiky umístění středoušních
implantátů do sazebníku výkonů.
V současné době na základě informace z MZd je stav
středoušních implantátů dán skutečností, že zmíněný výkon je
připraven k zapracování do novely vyhlášky, kterou se vydává
seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami.
Distributoři budou vyzváni, aby nasmlouvali příslušný výkon u ZP.
Kochleární implantáty – na schůzi s pojišťovnami (SZP)
15.3.2016 byl ze strany pojišťoven přednesen návrh na dělení
kochleárních implantátů do dvou kategorií – vyšší a nižší kvality.
Pojišťovny budou vždy hradit ten nejlevnější typ. Pracovní skupina
připravuje návrh.
12.

MZČR

Chrobok

Prezentován návrh změn zákona o nelékařských povoláních č.
96/2004Sb.
Nově byly schváleny následující kódy Pracovní skupinou MZ ČR:
- Detekce sentinelové uzliny nanočásticemi železa
- Hlasová protéza – výměna
- Zenkerův divertikl endoskopická discize prahu – sdíleno
s gastroenterology – zatím ve formě žádosti
Astl – poznámka, že nanočástice železa dělají jenom na některých
pracovištích.
Chrobok - jedná se pouze o sdílení kódů, tedy pouze o možnost
využití, nejedná se o změny registračních listů.
Registrační list 72321 – otisk
Nově změna – otisk lze vykázat nově na pravé i levé ucho (dva
úkony za rok). Povýšení z L2 na L3.
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Novela řidičského zákona změny uvedeny v textu na www
ČSORLCHHK.
Změna sazebníku z L2 na L3
Vydrová pochválena za prosazení změny v časopise z ČLK.
Problém, že dle nové vyhlášky může být hrazeno pouze 102 %
výdělku pracoviště v předcházejícím roce – reálně tedy nebude
změna sazebníku tolik patrná. Bude dále řešeno na zasedání
SAOF.
Odškodnění bolesti
6.1.2 Nedomykavost, dysfonie, fonastenie - uvedena v návrhu
hodnota 2000 bodů. ČSORLCHHK ČLS JEP považuje za omyl a
doporučuje maximální hodnotu 20 bodů. Schváleno všemi hlasy.
Retarpen uveden zpět do lékáren
13.

Elektronická evidence tržeb –
Lejska připraví dopis na MF ČR

Lejska

Nový zákon, výdej sluchadel
ČSORLCHHK ČLS JEP uvede na své webové stránky
doporučený postup pro lékaře, jak mají v souladu s novými
pravidly postupovat v případě přidělení sluchadla, které si
kompletně hradí pacient.
14.

ČLS JEP, účetnictví

Rosická,
Chrobok

Byly aktualizovány webové stránky – doplněny chybějící informace
o členství.
Diskutována nutnost existence samostatných stanov
ČSORLCHHK ČLS JEP – Lejska zjistí u ČLS JEP.
Komínek zajistí na zasedání výboru 1.6.2016 od ČLS JEP
aktualizovaný seznam neplatičů.

Lejska
Do
1.6.2016

Komínek

Purkyňův nadační fond – Ocenění publikace v časopisu
s nejvyšším impakt faktorem 15 000 Kč.
15.

ORL časopis

Astl

Příští číslo bude distribuováno na počátku června 2016.
Prezentován stav digitalizace časopisu.
Zadávání článků na web časopisu – zvlášť se nahrávají abstrakta
a zvlášť samotné články. Bude zřízen helpdesk k přihlašování na
server prolekare.cz
Nutno zjednodušit recenzní řízení – bude k dispozici nabídka
nejběžnějších reakcí, recenzent se nemusí rozepisovat, pokud
nechce, bude pouze vybírat z předložené nabídky.
Dále bude zavedena kontrolní hláška před uzavřením programu a
alarm systém pro včasné odesílání recenzí.
Reklama jako důležitý zdroj příjmů časopisu – nutno posílit zájem
o inzerci.
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16.

Košťálová,
Kamarádová

Guarant
Prezentována práce Asociačního domu pro ČSORLCHHK ČLS
JEP za období leden – březen 2016.

17.

Různé
Technická audiologie
V červnu 2016 by měl být projekt předložen akreditační komisi, od
září/října 2016 by mělo být spuštěno.

Lejska

Plzák – bude se organizovat 7.-9.10.2016 zasedání ORL sekce
UEMS v Praze.
.
Komínek – navrhuje přesunout začátek schůzí výboru v Praze na
10:00. Jednomyslně odsouhlaseno výborem.

Plzák

Astl – diskutován počet ORL lékařů (úvazky ORL) – zhruba kolem
1200. Guarant prezentoval aktuální stav členské základny.
Členská schůze – pokud proběhnou změny ve vedení sekcí ORL,
mělo by být odsouhlaseno členskou základnou.
Doporučeno svolávat členskou schůzi na každém celostátním
kongresu v ČR, počínaje rokem 2018. V letech kdy není kongres
v ČR, pravděpodobně vhodný termín pro členskou schůzi je
Otologický den.
ORL zpravodaj - příští číslo bude vydáno až po ORL kongresu
v Karlových Varech, v polovině června.
Ročenka (aktualizovaný seznam primářů apod.) bude rozdán na
kongrese v Karlových Varech.

červen
2016

Chrobok,
Košťálová
Komínek

Kandidatura na IFOS 2021- Dubaj, Indie – výbor společnosti
prodiskutuje, kterého kandidáta podpoří.
18.

Komínek

Noví členové ČSORLCHHK ČLS JEP
Marcela Dubová (Brno)
Petra Zavadilová (Brno)
Radka Hejlová (Ústí nad Orlicí)
Andrea Mišoňová (Trutnov)
Marta Gergelová (Zlín)
Issam Zahran (Duchcov)
Marek Motola (Pardubice)
Petra Javůrková (Praha)
David Slouka (Plzeň)
Eva Ksiažeková (Bratislava)
Vladimír Koucký (Praha)

21.

Příští schůze výboru
1.6.2016 10:00 Karlovy Vary (ORL kongres) s vedoucími sekcí
ČSORLCHHK

Chrobok

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

prof. MUDr. Viktor Chrobok,CSc.
předseda
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