ZÁPIS
Č. j. 2016/09/15
Ze schůze výboru České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP
ze dne 15. září 2016 10:00 – 16:00, GUARANT International, Praha
Přítomni (bez titulů):

Astl, Gál, Chrobok, Kastner, Komínek, Lejska, Plzák, Rosická, Skřivan,
Šlapák, Vydrová,

Omluveni:

Betka, Lenert, Zábrodský

Hosté:

Kamarádová, Srbová, Vichnar
od 14.00 zástupci České pediatrické společnosti

Schválení programu.
Program byl schválen hlasy všech přítomných.
Schválení zápisu ze schůze výboru ČSORLCHHK konané dne 1. 6. 2016
Zápis byl schválen elektronicky 8. 7. 2016.

Termín
splnění

č.

Úkol

1.

Kontrola úkolů z výboru společnosti 1. 6. 2016
Bez připomínek.
IALP Dublin – doc. Šram obdržel čestné členství IALP, zpráva bude
uvedena ve Zpravodaji ORL.
doc. Vydrová připraví článek do časopisu Otorinolaryngologie a
foniatrie

2.

Zodpovídá
Chrobok

Vydrová

ORL kongres 2016, Karlovy Vary




Poděkování organizátorům kongresu.
Celkem 570 účastníků.
Instruktážní kurzy celkem 561 vstupů.

Zhodnocení kongresu a návrhy pro příští kongresy:
 Rozdíl v ceně kurzů (100/300,-) byl příliš vysoký. Měl by se
pohybovat v rozmezí 100/200,- Kč Požadavek účastníků
rozúčtování ceny pokoje
 Sponzoring, společná nabídka pro podporu kongresu a
společnosti
 Kladně zhodnocené setkání s partnery společnosti a
zástupci výboru
 Umožnit firmám vstup na přednášky
 Obecně mají firmy na akcích garantovaných ČSORLCHHK
vstup na přednášky zdarma bez dalšího poplatku v rámci
jejich účasti na akci (vystavovatel, partner, sponzor atd.)
 Do finálního programu budou nadále jen tři první autoři, plná
verze autorského kolektivu v abstraktech, které jsou
součástí časopisu, kredity za účast jsou však poskytovány
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Vichnar,
Srbová




celému kolektivu
Společenské akce – zajistit do budoucna hladký vstup a
výstup ze sálů a dostatečnou kapacitu pro zájemce o večer.
Do budoucna oddělovat fakturaci na registraci a
společenský večer, účastníci požadují úhradu za obě služby
zvlášť.

Vichnar:
Poděkování výboru za poskytnutou důvěru. Kladné zhodnocení
akce.
Astl:
Náklady na časopis s abstrakty se zvýšily o 30.000Kč,
akceptovatelná položka. Poděkování spolupracovníkům, kteří se na
přípravě abstrakt podíleli.
Plzák:
Struktura odborného programu zachována a doporučuje v jejím
pokračování i na další kongresy.
Komínek:
Společenské akce by se neměly konat v době odborného programu.
Doplnit vyúčtování kongresu
Následující ročníky ORL kongresů:
2016 Foniatrický kongres – Slovensko 1.-3.12.
2017 Slovensko – Martin 13. -15.9. 2017
2018 Kroměříž (Pár)
2019 Slovensko
2020 Benešov (Kraus)?
2021 Brno (Gál)?
3.

Kutvirtova cena 2016 – Komise, pravidla

Komínek

Za rok 2015 je uzavřena. Vítěz v každé kategorii obdržel finanční
odměnu 10 000 Kč, která byla uhrazena z účtu u ČLS JEP.
Nová komise – Betka, Stárek, Šlapák byla odsouhlasena a členové
komise tuto funkci přijali. Do budoucna bude kladen velký důraz na
impakt faktor. Výbor doporučil rozšíření kategorií o „nejlepší
publikace v domácím tisku“ (nebo v Otorinolaryngologii a foniatrii)
Návrh na nová pravidla bude zaslán členům výboru do 10.11.2016,
aby mohlo být schváleno nejpozději na výborové schůzi v Kroměříži.
4.

ORL akademie 12. - 15. 10. 2016, Rožnov p. R.
Prezentován stav příprav kongresu, přihlášeno 114 účastníků.
Akademii předchází sjezd Mladých ORL lékařů, kam již nyní
registrováno 90 účastníků.
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 (pořadateli bude refundovat
ušlou částku ČRORLCHHK ČLS JEP).

5.

IFHNOS World Tour
Prezentován stav příprav kongresu, probíhají registrace, počet
účastníků zatím nízký.
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Šlapák
Komínek,
Plzák

Kamarádová

Plzák

6.

Otologický den
Skřivan – prezentován stav příprav kongresu.
Registrační poplatek zahrnuje i stravování, nezahrnuje společenský
večer.
Prodloužení přihlášek k aktivní účasti do 30. 9.2016, následně bude
zpracován odborný program. Registrace pro pasivní účast bude
nadále možná.

Pár,
Komínek,
Skřivan,
Srbová

Paralelně s Otologickým dnem (od 1. 12. 2016 večer) bude probíhat
Foniatrický kongres na Slovensku.

7.

30. 11. 2016 (středa) proběhne schůze výboru společnosti od 15:00.
Informovat prim. Pára, že je posunuto z původních 12:00 na 15:00.
Zároveň domluvit zasedání co nejblíže ubytování výboru.

Kamarádová

Otologický den 2017 – zjistit možnosti na 1. čtvrtek v prosinci
s možností příjezdu a ubytování od středy:
 Zámek Valeč, okres Třebíč – návrh doc. Lejska
 Pecínov - návrh prof. Astla
 další variantou jsou Pardubice
 místo konání musí být oznámeno na Otologickém dni

Kamarádová

Příručky pro praxi

Skřivan,
Šlapák

Setkání se zástupci České pediatrické společnosti ČLS JEP:
MUDr. Alena Šebková, MUDr. Kuhánková, MUDr. Tomanová,
MUDr. Marek, doc. Marešová
Společné sdílení kódu Otoskopie
- kód měl být určen jako kód pro praktické lékaře, pokud ano,
Česká pediatrická společnost si sama zadá
- nebo společný kód pneumatické otoskopie s Českou
pediatrickou společností a ČSORLCHHK, možnost spojit
s proškolením pediatrů, budou moci poskytovat pouze
proškolení pediatři, o kód by žádaly obě společnosti současně
- otevřena i možnost název kódu otoskopie – pneumatická
otoskopie
Vzdělávání pediatrů
- možnost zaškolení pediatrů na dvou pracovištích – Skřivan,
Šlapák
- je třeba projednat formu kurzů a workshopů nebo webinářů
Příručka pro praxi - Akutní středoušní zánět
- připraveno ve spolupráci s OSPDL, tisk zajišťuje ČSORLCHHK,
jako garance kvality materiálu a prezentovaných informací je
uvedeno, že je materiál schválen odbornými společnostmi.
Příručka obsahuje doporučení, ale není to jediný univerzální
postup. Prvními partnery příruček byly firmy Merck a GSK.
- Mohou být uvedeny čtyři odborné společnosti – ORL, ČPS +
OSPDL a mikrobiologická společnost
- bude rozšířen autorský kolektiv
- materiál bude okomentovaný OSPDL do konce týdne, byly
projednány nejasné body
- návrh skrýt loga firem, spíš ponechat text: Za laskavé podpory
společnosti XY
- možná spolupráce se společností Pfizer
- Požadavek na výtisky – OSPDL 2.000 ks, ČPS cca 1.000 ks,
ORL cca 1.000 ks, celkem 4.000 ks
- ČPS nabízí pomoc se získáním finančních prostředků pro tisk
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Skřivan

příručky
Do SCAPU – komise pro antibiotika bude ČSORLCHHK nominovat
zástupce společnosti pro společné jednání s ČPS
8.

9.

Sekce ORL
 Nové složení Foniatrické sekce
 Nová Sekce slinných žláz
 Nová Sekce poruch dýchání ve spánku (, Ondrová,
Lánnský, Plzák, Minařík)
 Aktualizace sekcí a jejich zástupců na webu společnosti
podle zápisu. Plzák poskytne Kamarádové aktuálně
dostupné seznamy, Kamarádová zkontroluje a aktualizuje
 Na webu za aktualizaci odpovídá Sýba (stejné pracoviště
jako Plzák)
 Sekce laryngologická – doplnit Michal Černý
 U kontaktů na výbory sekcí postačuje pouze jméno a email

Betka, Plzák

Foniatrická sekce
Doc. Lejska v rámci kompetenčních otázek připomněl Stanovy
společnosti, ve kterých je uvedeno:
Materiály, které reprezentují ORL výbor, musí být vždy schváleny
nadpoloviční většinou členů výboru. Hlasy všech členů výboru jsou
rovnocenné.

Lejska

Nový výbor: Lejska (předseda), Adam, Bendová, Černý, Talach
(určen losem při rovnosti hlasů s Dršatou)
Zahraniční aktivity:
 UEP – sekretář Dršata
 EFAS – výbor pověřuje MUDr. Libora Černého, aby
reprezentoval společnost a stal se skutečným členem EFAS
 IALP – společnost nebude nadále hradit členské poplatky do
této mezinárodní společnosti
14. Československý foniatrický kongres 1.-3.12. 2016, Tatry Nový
Smokovec
 Účast z ČR cca 20 foniatrů
Foniatrický kongres 2017, 2018
 Připraven přehled o konání kongresu od roku 2001
 Ideální konání kongresu 2. týden v září
Celostátní foniatrický seminář
 Připraven přehled o historii konání a dle toho bude připraven
návrh na rok 2017
Audiologie ve vzdělávání ORL
 Akademie 2016, vzneseny návrh na doplnění chybějících
míst ve vzdělávání v audiologii
Publikace
 Připraven přehled prací a pracovišť, která publikovala
foniatrickou práci v časopise Otorinolaryngologie a Foniatrie
Materiály
 Bude připraven návrh k doporučení (kompenzace
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Kamarádová

Sýba (Plzák)

pomůckami s rhb řeči a sluchu) k následnému postupu u
dětí s TPS
Téma spolupráce s TAMTAMem na screeningu sluchu v ČR bude
projednáno na mimořádném jednání výboru 18.10.2016 od 10:00
v zasedací místnosti GUARANTu, Praha.
10.

Akreditační komise

Plzák

Prezentována aktuální situace, špatná komunikace s odpovědnou
osobou MZ ČR.
Výzva k aktualizaci logbooku - vzdělávací program byl v roce 2015
z rozhodnutí MZ ČR změněn, byly přidány povinné kurzy mimo
vlastní ORL obor.
11.

Implantovatelné sluchové pomůcky

Komínek

Komínek referoval o připomínkách k procesu schvalování
implantovatelných sluchových pomůcek.
Komínek navrhuje setkání s ing. Krupičkou (vedoucí oddělení
kontroly ZP, oborová zdrav. pojišťovna zaměstnanců bank,
pojišťoven a stavebnictví.
12.

Úhrady v ORL, sazebník
Proběhla informace k úpravám v sazebníku a diskuze nad dalším
postupem.
Stížnosti kolegů na revize pojišťoven – většinou nesoulad mezi
registračním listem a vyhláškou Seznam zdravotních výkonů. Nové
registrační listy by měly být součástí Seznamu zdravotních výkonů
v r. 2017 (příslib)
Chrobok požádá o vstup do registru zdravotních výkonů pro členy
výboru, podklady dodá Rosická.

Vydrová

13.

Lokální léčiva v ORL oboru
Připraven seznam, proběhla informace o postupu.

Vydrová

14.

DRG restart
Požadavek UZIS v rámci projektu DRG Restart (Metodická
optimalizace a zefektivnění systému úhrad nemocniční péče v ČR)
na jmenování odborných konzultantů za ČSORLCHHK:
pro revizi Klasifikaci hospitalizačních případů – Gál
- pro tvorbu Klasifikace hospitalizačních procedur – Chovanec

Gál

15.

MZ ČR
V řešení:
 registrační list BET
 registrační list robotická chirurgie
 vyhláška k zdravotní způsobilosti k řízení motorových
vozidel

Chrobok

16.

ČLS JEP, účetnictví
Předložen seznam dlužníků za členské poplatky
Předloženo vyúčtování účtu u ČLS JEP

Rosická,
Chrobok

17.

ORL časopis
Prezentována aktuální činnost a finanční stav časopisu.

Astl

18.

Guarant
Sponzoring společnosti
 Sponzorská nabídka na rok 2017 – setkání s firmami v rámci
zářijového výboru společnosti v Praze (Holiday Inn)

Kamarádová
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Speciální nabídka pro časopis – pokud si firma koupí
celoroční inzerci v časopise na doporučení společnosti,
stane se partnerem společnosti také.

Žádosti o cestovní granty
 Na rok 2017 přijato 14 žádostí, podpořeno bude 6 lékařů
 Plzák navrhuje výběr losem, protože nejsou stanovena
kritéria výběru
 výběr bude konzultován se Sekcí mladých ORL lékařů, dále
posouzeno komisí (Chrobok, Betka, Komínek, Vydrová a
předseda sekce mladých).
 Kamarádová pošle podklady od žadatelů
 Bude schváleno výborem per rollam a oznámeno do
30.9.2016
20.

Různé
 Výběrové řízení Motol – účast Chrobok
 Výběrové řízení Ústí nad Labem – účast Astl
 Výběrové řízení Thomayerova nemocnice – proběhlo bez
účasti pověřeného člena výboru společnosti (výbor
společnosti nebyl osloven)

21.

Příští schůze výboru

Chrobok

18.10. 2016 úterý Praha 10:00– pouze problematika screeningu
sluchu s Tamtam
30.11.2016 středa Kroměříž 15:00
22.

Nové členství:

Komínek

MUDr. Bartoň Jan (Brno)
MUDr. Bydžovský Marek (Liberec)
MUDr. Edelmannová Karolina (Ústí nad Labem)
MUDr. Gašpierik Roman (Nový Jičín)
MUDr. Hart Libor (Praha)
MUDr. Holubová Veronika (Hradec Králové)
MUDr. Jablonská Veronika (Nový Jičín)
MUDr. Kodytková Naděžda (Karviná)
MUDr. Králová Vítězslava (Kolín)
MUDr. Kuchárová Diana (Praha)
MUDr. Lipková Eva (Hradec Králové)
MUDr. Novotná Táňa (Brno)
MUDr. Sabolčíková Lucia (Opava)
MUDr. Schneiderová Jana (Ostrava)
MUDr. Yanmurzayeva Zarima (Mělník)
MUDr. Zelená Markéta (Jihlava)

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

prof. MUDr. Viktor Chrobok,CSc.
předseda
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