ZÁPIS
Č. j. 2016/06/01
Ze schůze výboru České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP
ze dne 1. června 2016 10:00 – 14:00, Hotel Thermal, Karlovy Vary
Přítomni (bez titulů):

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

Omluveni:
Hosté:

Černý, Hahn, Chovanec, Klozar, Košťálová, Slípka, Srbová, Svoboda, Talach,
Vichnar

Schválení programu.
Program byl schválen hlasy všech přítomných.
Schválení zápisu ze schůze výboru ČSORLCHHK konané dne 31.3.2016
Zápis byl schválen elektronicky 17.2.2016.

Termín
splnění

č.

Úkol

1.

Kontrola úkolů z výboru společnosti 31.3.2016
Burza pracovních míst pro ORL lékaře spuštěna na webu
www.otorinolaryngologie.cz – Černý
IALP – kandidatura na světový kongres v roce 2022 – zcela v gesci
logopedické společnosti AKL, ORL společnosti se nadále netýká
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Zodpovídá
Chrobok

2.

Betka, Plzák
vedoucí sekcí

Sekce ORL
Byly přečteny stanovy ČLS JEP, formální uspořádání a činnost sekcí
je s těmito stanovami v souladu.
Jednotlivé sekce si své vedení volí samy, následně je předloženo
výboru ČSORL CHHK ČLS JEP ke schválení.
Diskutován vznik nové sekce slinných žláz.
Návrh složení vedení:
Stárek (předseda sekce), Rotnágl, Štrympl, Zábrodský, Školoudík
Vznik nové sekce schválen výborem ČSORL CHHK ČLS JEP.
Dále bylo diskutováno personální složení stávajících sekcí.
Sekce ambulantních lékařů – stávající složení komise: Vydrová,
Markalousová, Matějů, Plhoň, Moravec, Novotný, Lánský, Pokorná
Činnost sekce splývá s činností občanského sdružení SAOF (Spolek
ambulantních otorinolaryngologů a foniatrů České republiky).
Na podzim plánovány nové volby do vedení sekce.
Sekce chirurgie lební baze – stávající složení komise: Chovanec,
Matoušek, Hrabě
Navrhované změny: další člen Plzák
.
Sekce dětské ORL – stávající složení komise: Šlapák, Groh,
Machač, Jurovčík
Navrhované změny: namísto Groha do komise navržen Skřivan –
schváleno výborem.
Sekce endokrinochirurgická – stávající složení komise: Astl,
Mejzlík, Hrabě, Katra
Navrhované změny: pátý člen komise - Laštůvka
Bylo konstatováno, že v rámci oboru endokrinochirurgie není nutný
vznik nových dílčích sekcí, do budoucna plánován vznik větších
pracovních skupin.
Sekce foniatrická – stávající složení komise: Dlouhá, Dršata,
Havlík, Jedlička, Talach
Foniatrická sekce nemá jasně určeného předsedu komise, výbor
žádá o sdělení jména předsedy do 1.7.2016 spolu s informací, kdy
se budou konat příští volby.
Otevřena otázka legislativní autonomie sekcí – sekce jsou vždy plně
odpovědné výboru ČSORL CHHK ČLS JEP.
Foniatrický kongres – nutné co nejdříve zahájit přípravu programu a
umožnit zájemcům přihlašování k účasti. Spustit www stránky.
Sekce laryngologická – stávající složení komise: Slípka, Chrobok,
Sakař, Pešta
Navrhované změny: nový předseda - Zábrodský, členové Zeleník,
Vydrová
Nové složení: Zábrodský, Zeleník, Slípka, Chrobok, Sakař, Vydrová,
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Sekce lůžkových oddělení – stávající složení komise: Kraus,
Plzák, Kracík, Pár, Kaňa, Janoušek, Kastner
Nové složení: Kraus, Kracík, Komínek, Gál, Pár
Je nutné vytvoření samostatné Sekce pro jednodenní chirurgii?
Nebo tuto problematiku pokrývá SAOF? Zájem mezi lékaři zjistí
Vydrová.
Sekce mladých ORL lékařů – stávající složení komise: Černý,
Balatková, Syrovátka
Nové složení komise bude představeno definitivně po říjnové ORL
akademii a kongresu mladých ORL
Nové složení: Fík, Formánek, Šatanková, Veselý.
Sekce onkologická – stávající složení komise: Klozar, Gál,
Čelakovský
Byla založena kooperativní skupina nádorů hlavy a krku – snaha o
přičlenění onkologů z jiných oborů.
Navrhované změny: nový člen komise Chovanec, Chrobok dále
navrhuje Mrzenu z Českých Budějovic (Klozar projedná zájem)
Sekce otologická – stávající složení komise: Skřivan, Chrobok,
Komínek
Nově navržení: Kluh, Salzman
Sekce otoneurologická – bude se zabývat i audiologií.
Stávající složení komise: Hahn, Jeřábek, Štefflová,
Navrhované nové složení komise: Hahn, Čada, Heřman, Holý,
Havlík
Sekce rinologická – stávající složení komise: Svoboda, Markalous,
Vodička, Schalek
Navrhovaní noví členové: Kratochvil, Hanák, Matoušek
3.

ORL kongres 2016
Prezentován stav kongresu, informace o společenském večeru.
Dvě satelitní symposia – Olympus, Cochlear
Rozpočet mírně v přebytku.
Výbor společnosti vyzván k účasti na Setkání s partnery 2.6.2016 od
15:45.
V rámci slavnostního zahájení 1.6.2016 proběhne udělení Kutvirtovy
ceny za r. 2015 a bude představena činnost výboru – odsouhlaseno
výborem společnosti.
Následující ročníky ORL kongresů:
2017 Slovensko – Martin 13. -15.9. 2017
2018 Kroměříž (Pár)
2019 Slovensko
2020 Benešov (Kraus)?
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Slípka,
Betka,
Vichnar,
Srbová

2021 Brno (Gál)?
- Dětské ORL – přiřadit ke kongresům Šlapák, Skřivan, Šebová

4.

Komínek

Kutvirtova cena 2015
Prezentovány výsledky Kutvirtovy ceny za rok 2015:
Kategorie do 35 let: David Kalfeřt
Kategorie nad 35 let: Pavol Praženica
Kategorie monografie: Jakub Dršata
Vítěz v každé kategorii obdrží finanční odměnu 10 000 Kč, která
bude hrazena z účtu u ČLS JEP.
Byl diskutován postup při vyhodnocování výsledků – komise bude
pracovat na nových postupech při hodnocení.
Dále byl diskutován počet členů komise – prof. Pellant již nemá
zájem o členství v komisi, kterou nutno doplnit o nového člena.
Komínek navrhuje Betku
Upřesnění pravidel hodnocení prací vytvoří Šlapák a Betka.

Šlapák,
Betka

Výsledky Kutvirtovy ceny za rok 2015 budou uveřejněny v časopise
společnosti, na webových stránkách www.otorinolaryngologie.cz,
v červnovém ORL zpravodaji a v ročence společnosti.
5.

2. kurz evropské akademie foniatrů

Vydrová

Vydrová referovala o úspěšném průběhu kongresu.
V rámci schválené podpory mladých ORL lékařů bude 9
zúčastněným lékařům do 35 let proplacen registrační poplatek
z účtu ČSORL u společnosti Guarant.
Proplacení zajistí Košťálová.
6.

Košťálová
Komínek,
Plzák

ORL akademie
Prezentován stav příprav kongresu.
Organizační zajištění v gesci Sekce mladých ORL lékařů.
V rámci schválené podpory mladých ORL lékařů mají aktivní
účastníci do 35 let z ORL akademie 2015 nárok na registrační
poplatek na ORL akademii 2016 zdarma, hradí ČSORLCHHK ČLS
JEP, nehradí organizátor ORL akademie.

7.

Klozar, Plzák

IFHNOS World Tour
Prezentován stav příprav kongresu, zajištěna propagace ve
spolupráci s evropskými společnostmi.
Do konce června možnost registrace za snížený poplatek (Early Bird
fee).

8.

Otologický den
Srbová – prezentován stav příprav kongresu.
Skřivan – program složen z přednášek zvaných řečníků.
Paralelně s Otologickým dnem (1.12.2016) bude probíhat
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Pár,
Komínek,
Skřivan,
Srbová

Foniatrický kongres na Slovensku (1.-3.12.2016).
Do konce září bude hotový odborný program, následně podlehne
schvalování v rámci výboru společnosti (akce garantovaná
společností).
30.11. 2016 (středa) proběhne v rámci konferenčních prostor schůze
výboru společnosti.
9.

Příručky pro praxi

Skřivan,
Šlapák

V přípravě nová příručka pro praxi týkající se akutního středoušního
zánětu. Hlavní partner vydání aktuálně v řešení (měl by být ze
strany pediatrů).
10.

Šlapák,
Skřivan

Kongres ESPO v Praze
Prezentace kandidatury na letošním kongrese v Lisabonu (18.-21.6.
2016) – Šlapák, Skřivan, Sekyra (Guarant).
O průběhu kandidatury bude referováno na zasedání výboru
15.9.2016.

11.

Akreditační komise

Plzák

Prezentována činnost akreditační komise.
Upozornění Chroboka, že po absolvování základního kmene
specializačního vzdělávání v otorinolaryngologii a chirurgii hlavy a
krku není „Certifikát o absolvování základního kmene“ vydáván
automaticky, ale je nutno zažádat Ministerstvo zdravotnictví ČR.
Tento certifikát je pak třeba doložit zaměstnavateli.

12.

Upozornění bude vloženo na webové stránky společnosti a do
červnového čísla ORL zpravodaje.

Plzák

Implantovatelné sluchové pomůcky

Komínek,
Skřivan

Skřivan referoval o procesu schvalování implantovatelných
sluchových pomůcek – středoušní implantát ve fázi těsně před
schválením.
13.

Lokální léčiva v ORL oboru

Vydrová

Vydrová prezentovala aktuální přehled lokálních léčiv na českém
trhu.
Lokálních léčiv ubývá, léky jsou určené pro jiné obory (např.
oftalmologické kapky).
Nosní kapky – na českém trhu pouze dekongescenční, chybí kapky
s obsahem antibiotika a kortikosteroidů.
Dle zákona musí být alespoň jedna varianta léčiva, které je hrazeno
pojišťovnami, pro zánět zevního zvukovodu takováto varianta
neexistuje.
Vydrová sepíše návrh, která ORL léčiva na českém trhu chybí –
návrh bude předán soukromé farmaceutické firmě a dále prof.
Švihovcovi pro komunikaci se SÚKLem.
14.

Gál

DRG restart
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Ze strany ČSORL zpracován obor onkologie, předán ÚZIS.
Budou následovat další sekce, nutná součinnost vedoucích sekcí.
15.

MZČR

Chrobok

Sluchadla – elektronická evidence tržeb – nový zákon na výdej
sluchadel – podrobnosti zjistí Chrobok a Lejska na Ministerstvu
financí ČR.
Poukaz na sluchadla bez úhrady ZP – Lejska zajistí informativní text
na webové stránky společnosti.
Nové zákony:
Vyřešené
Klinická hodnocení 226/2008
Lékárenská praxe 84/2008
Výroba distribuce léčiv 229/2008
V řešení
Zbrojní průkaz 493/2002 – do 35 dB poruchy sluchu možnost
dalšího držení zbrojního průkazu

ihned

Astl
Lejska

Předávání údajů do NZIS 116/2012.
16.

Stanovy ORL, členská schůze

Chrobok

Po revizi obecných stanov ČLS JEP (Lejska) se výbor usnesl, že
vzhledem k tomu, že ČLS JEP výslovně neukládá svým
organizačním složkám povinnost tvorby vlastních stanov, ČSORL
CHHK ČLS JEP vlastní stanovy mimo obecné stanovy ČLS JEP mít
nebude.

17.

ČLS JEP, účetnictví
Revize dodatečných plateb dlužníků členských příspěvků – zajistí
Komínek.

Rosická,
Chrobok
Komínek

Rosická – poplatky do mezinárodních asociací se platí dle počtu
členů - bude určeno dle souhrnu, který je evidován u ČLS JEP.
Astl prezentoval zvací dopis pro Vojenský zdravotnický výzkum –
pozvánka od prof. Svačiny.
Rosická prezentovala stav účetnictví u ČLS JEP a na účtu ČSORL u
Fio banky.
Astl, Rosická
Nutno dořešit, kde jsou finance za ORL časopis, který odebírají
slovenští odběratelé
18.

ORL časopis

Astl

Prezentována aktuální činnost časopisu.
Poslední číslo vychází se suplementem v souvislosti s konáním ORL

6

kongresu v Karlových Varech.
19.

Košťálová

Guarant
Prezentována činnost Asociačního domu pro ČSORL.
Nové možnosti partnerské nabídky pro druhé pololetí roku 2016 –
inzerce v ORL zpravodaji, logo na webu společnosti – schváleno
výborem.
Prezentováno vyúčtování za období leden – březen 2016 –
schváleno výborem společnosti.

21.

Registrační list TORS
Předložil Karel Sláma schváleno

22.

Různé
Akce na Slovensku
Foniatrický kongres
1.-3.12.2016 Tatry
- nejnovější trendy v léčbě poruch hlasu a řeči
Sekce:
Možnosti řešení poruch sluchu
Varia: jak to dělám já
Akce je garantována ČSORL CHHK ČLS JEP.
Postgraduální kurz Dítě s poruchou sluchu
3.-4.11.2016, Tatry
ČSORL CHHK ČLS JEP dává souhlas s průběhem akce, ale
neuděluje akci oficiální záštitu a garanci – jednomyslně schváleno
výborem.
Technická audiologie – první kurzy proběhnou nejdříve na podzim,
není vypsáno jako certifikovaný kurz.
IPVZ – vypsány nové kurzy na druhé pololetí roku 2016.
Výběrové řízení do odborné ambulance Moravský Krumlov – za
ORL se účastnil Machač
Ročenka ČSORL – přehled nejdůležitějších událostí roku 2015,
v tištěné verzi byla ročenka rozdána účastníkům ORL kongresu
v Karlových Varech.
Podpora mladých ORL lékařů - cestovní granty – druhé kolo
výběrového řízení proběhne na podzim 2016 – granty se budou
udělovat na rok 2017.
Noví členové společnosti:
MUDr. Brnová Lucie (Benešov u Prahy)
MUDr. Burianová Jana (Praha)
MUDr. Bydžovský Marek (Liberec)
MUDr. Dosoudilová Jitka (Prostějov)
MUDr. Kutílková Bojana (Praha)
MUDr. Nováčková Hana (Praha)
MUDr. Ndzahabato Félix (Nymburk)
MUDr. Pačutová Anna (Ostrava)
MUDr. Renčová Michaela (Ústí nad Labem)
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MUDr. Rosová Alexandra (Třebíč)
MUDr. Střihavka Pavel (Jindřichův Hradec)
23.

Příští schůze výboru

Chrobok

15.9. čtvrtek Praha 10:00
18.10. úterý Praha 10:00
30.11. středa Kroměříž 15:00

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

prof. MUDr. Viktor Chrobok,CSc.
předseda
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