ZÁPIS
Č. j. 2018/01/25
Ze schůze výboru České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP
ze dne 25. ledna 2018 13:15-16:00, Konferenční centrum City, salonek Panorama, Praha
Přítomni (bez titulů): Chrobok, Lejska, Vydrová, Komínek, Plzák, Šlapák, Astl, Skřivan, Gál, Lenert
Omluveni:

Betka, Rosická, Kastner, Zábrodský

Hosté:

Kamarádová, Janůrková, Císařová

Schválení programu.
Program byl schválen hlasy všech přítomných.
Schválení zápisu ze schůze výboru ČSORLCHHK ČLS JEP konané dne 6.12. 2017

Termín
splnění

č.

Úkol

1.

Kontrola úkolů z výboru společnosti 6.12.2017
● Zápis schválen hlasy všech přítomných
● Setkání se sponzory (25.1.2018) bylo vyhodnoceno jako úspěšné.
Úhrada nákladů spojených s organizací bude financována
z rozpočtu společnosti

2.

3.

Otologický den 2017
● Výsledek otologického dne byl hodnocen pozitivně
● Negativita:
o
Příprava akce začala se zpožděním
o
Špatná komunikace organizačního týmu
o
Dlouhá doba konečného vyúčtování akce
o
Výměna organizačního týmu v průběhu akce
o
Distribuce souhlasu pro řečníky bez schválení výboru
společnosti
● Dokončení vyúčtování akce: 20 000 Kč pro ČSORLCHHK
ORL kongresy
Kroměříž 2018
● Na výborové schůzi není přítomen žádný z organizátorů (Pár,
Salzman), ale ani odpovědný zástupce Guarantu
● Chyba na webových stránkách – předseda vědeckého výboru je
Richard Salzman
● Spuštění webových stránek bylo provedeno pozdě
● Informace o spuštění registrace byla rozeslána pouze 14 dní do
termínu přijetí abstraktů do instruktážních kurzů
● K 25.1. 2018 je přihlášeno 8 instruktážních kurzů
● Dodržení termínu pro zaslání abstraktů do instruktážních kurzů
● Prof. Hörmann pozvánku na kongres přijal
o
Vědecký výbor zváží možnost přesunu jeho kurzu na
čestnější místo
o
Zvážit přidělení role Keynote lecture
● Vědecký výbor sjednotí zápis programu
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Zodpovídá

Ihned

Chrobok
Guarant

Ihned

Guarant

Pár
ihned

Guarant

Ihned

31.1.2018
Ihned

Vědecký
výbor +
Guarant
Vědecký
výbor

Nezbytná účast organizátorů + zodpovědného zástupce Guarantu
na výborových schůzích (příští 17.4.2018)
● Sesterská sekce
o Koordinaci akce povede Gál
o Výbor schválil výběr témat a garanty (Pár, Gál, Pellant)
o Dva bloky po 6 přednáškách (10 minut) + 30 min na diskuzi
o Oslovit primáře pracovišť s prosbou předání pozvánky
sestrám
o Přidat informaci o sesterské sekci na webové stránky
kongresu
o Pozvánku na sesterskou sekci přidat do ORL zpravodaje
● Čestná členství a medaile
o Šlapák, Komínek, Lejska - výroba diplomů
o Získat životopis prof. Pellanta – příprava diplomu
ORL kongresy
● 2018, 2019 Slovensko, Bratislava (Profant)
● 5.-7.9.2018 v Patinciach www.orl2018.sk
● 4.-6.9.2019 X-bionic sphera v Šamoríně
● 2020 Benešov (Kraus)
● 2021 Brno (Gál)
o Kontrola termínů
o Oslovení dalších potenciálních organizátorů kongresů
● Foniatrický kongres
o www.fonkongres2018.cz
o Hotel Floret, Průhonice13.-15. 9.2018
o Výbor schválil návrh registračních poplatků (Vydrová)
●

●

4.

Ihned
Průběžně
Gál

Ihned

Gál +
Guarant

Únor

Janůrková

Ihned
Ihned

Janůrková
Chrobok

Ihned

Guarant

Členové
výboru

Vydrová

Pravidla Eucomedu
o Pravidla pro akce se zahraniční účastí. Pokud se akce nazve
česko-slovenský kongres zajistit CVS approval

ORL Akademie 2018
● Webové stránky jsou v provozu
● Spuštění registrace 1.4.2018
● Diskuse o formě aktivní účasti mladých – abstrakty/poster –
k aktivní účasti nutno připravit poster (schváleno výborem)
● z nich bude vybráno 6 nejlepších k ústní prezentaci,
(finanční ohodnocení 2000 Kč / přednášející
● ostatní k prezentaci na obrazovce v předsálí a před
kongresem na www stránkách
● Příjem posterů akt do 30.6.2018 a vyhodnocení do 15.8.2018
● Rozšířit webové stránky o záložku Aktivní účast
● Propagace akce v ORL zpravodaji
● Mailing všem členům mladých ORL + vedoucím pracovníkům o
spuštění registrace
● Návrh formy posteru
o Vypracuje Gál k finálnímu schválení výboru ORL
● Formát diskutovat s Guarantem –
podklady by měl dodat Guarant (podle
ORL akademie v Hradci Králové)
● Finanční podpora
o Na webové stránky ORL akademie přidat informaci finanční
podpoře 6 nejlepších přednášek ve výši 2.000,-Kč
o Administrativní zajištění odměny na podporu vzdělávání pro 6
vybraných přednášejících formou DPČ od ČLS JEP zajistí
Janůrková
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Guarant

Průběžně

1.2.2018
Ihned
Průběžně

ihned

Guarant, Gál

5.

6.

7.

8.

Sekce ORL – vedoucí sekcí
● Úprava webových stránek sekcí
o Webové stránky jsou z větší části upraveny
o Všichni byli vyzvání k nápravě
o Pokud sekce nebudou reagovat – odmazat neaktuální data
●
Sekce otoneurologická
o
Určení nového vedoucího sekce as. Zdeněk, Čada Ph.D.
●
Sekce pro foniatrii a audiologii
Evropský foniatrický kongres 2022
o Praha byla vybrána pro uspořádání kongresu
o Získat oficiální stanovisko o výběru konání kongresu v Praze
a výběru ČSORL CHHK ČLS JEP jako pořadatele.
o Prezidentem kongresu byl hlasováním výboru zvolen Doc.
MUDr. Mojmír Lejska, CSc., MBA
o Organizátorem kongresu byla výborem zvolena společnost
Guarant International, s.r.o.
o Nutný výběr stálé projektové manažerky, místa a času
konání kongresu v Praze
o Zjištění přesných termínů, témat a obvyklého počtu
účastníků
o Dle počtu účastníků letošního ročníku v Helsinkách
vytisknout propagační materiály
o Zapojení sponzorů do příprav prezentace na letošním
ročníku v Helsinkách

15.2.

Lejska
Guarant

Akreditační komise
● Prof. Betka nemá žádné nové informace pro výbor
● Jak ORL zajistí garanci maxilofaciální chirurgie?
o informace podal Astl – zatím není nástroj
Cestovní granty
● Granty 2018
o vylosováno 7 příjemců cestovního grantu, všichni příjemci byli
informováni o výsledku losování
● Kontrola uveřejnění informací na webových stránkách
Podpora mladých ORL lékařů
● Investice do mladých lékařů v roce 2018
● Administrátoři www
o 4x 5 000 Kč
● Český ORL kongres
o Do 35 let přednáška nebo poster 1. autor
o 10 x 2 000 Kč
● Foniatrický kongres
o Do 35 let přednáška nebo poster 1. autor
o 5 x 2 000 Kč
● ORL akademie
o Přednáška 1. autor
o 6 x 2 000 Kč
● Česko-německé dny
o Přednáška, PhD student (+ jeden rok po obhajobě) 1. autor
o Předpoklad 5 x 3 000 Kč
● Cestovní grant PhD studenta 2 týdny
o Publikace na téma PhD v otorinolaryngologie a foniatrie, PhD
student (+ jeden rok po obhajobě) 1. autor
o Zpráva ze stáže www a časopis
o 2 x 20 000 Kč
● Cestovní granty v roce 2019 navýšit na počet na 10 grantů
● Kontrola uveřejnění těchto informací na webových stránkách
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Plzák,
předsedové
sekcí

Betka

Ihned

Chrobok,
Komínek,
Guarant
Chrobok

Ihned

Chrobok,
Guarant

9.

10.

VZP
●

●

12.

13.

14.

Chrobok

MZČR
●

11.

Termín setkání 17. 4. 2018 za ORL Chrobok, Komínek, Lejska

Chrobok

Seznam zdravotnických prostředků
o Názory žádá ČLS JEP, MZ ČR, ČLK odeslána dokumentace
z jednání se ZP
o Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob ČR Mgr.
Prokopiusová žádá o účast na jednání 13.2.2018 za
ČSORLCHHK ČLS JEP se bude účastnit Skřivan, Lejska
Vyřešené
o nástavbové obory - hyperbarická medicína možný
nástavbový obor po ORL – odesláno na MZ ČR

Registrační listy
● Registrační listy PS MZ ČR
o Úzkopásmové endo vyš., videokymografie, binaurální korekce
o Projednáno 25.1.2018 na MZ ČR
● Výbor schválil odpovědné osoby pro přípravu registračních
listů:
o Jitka Vydrová - ambulantní část
o Martin Chovanec - lůžková část
o Mojmír Lejska - foniatrie
o Hlavní koordinátor všech: doc. Chovanec
● Zpracované návrhy registračních listů výbor následně
posoudí a schválí

Ihned

Ihned

ČLS JEP, účetnictví
● Zpráva revizní komise za rok 2017
o Zpráva revizní komise byla schválena.
● Doporučené postupy žádost ČLS JEP
o Aktualizace doporučených postupů,
o Současné příručky pro praxi s odůvodněním zaslat na ČLS JEP
o Další postup dle jejich vyjádření
ORL časopis
● Nastavená praxe se společnosti vyplácí
● Výzva všem členům výboru, aby požádali všechny své
spolupracovníky k zaslání článků do časopisu
● Atestační práce ve formě publikace do časopisu
● Meditorial – nevyhovující systém časopisu. Zatím nový systém
nevytváří.
▪ Komínek zašle Astlovi informaci o redakčním systému,
který je využíván Čs. Neurologií a neurochirurgií. Astl
zjistí výhody, nevýhody a možnost změny redakčního
systému.
GUARANT
● Změna asociační manažerky
o Odchod Mgr. Báry Císařové
o Nová asociační manažerka – Veronika Janůrková, Dis.
● Informace rozesílané emailem
o ORL zpravodaj 1/2018
o Rozesílka pozvánek na Brněnské akce prostřednictvím
Mailchimpu
o Dle získané statistiky doručení – aktualizovat členskou databázi
● Prověření zařazení Brněnských akcí pod akreditaci ČLK
o
Gál potvrzení o registraci doložil + doklad o zaplacení
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Vydrová,
Chrobok
Lejska

Vydrová,
Chovanec,
Lejska

Kastner
Chrobok

Astl

Ihned

Členové
výboru

Ihned

Astl

Únor

Janůrková

Ihned

Janůrková

Ihned

Lejska

●

15.

Vyúčtování
o 2017 – kladný výsledek

Různé
●

2019 CEORL
o Plzák (delegát International Scientific Committee kongresu)
o V červnu se bude konat jednání výboru
o Česká republika byla vyzvána k zaslání návrhů témat a řečníků
o Předložení návrhů kandidátů (zatím nikoho oficiálně
neoslovovat)

●

ČSARIM
o informace členů výboru o nových předpisech anesteziologické
společnosti, o terminologii akutních stavů

●

Informace o proběhlých výběrových řízeních
o Chomutov – Kastner
o Jihlava - Lejska
o Zlín - Komínek

●

Účast čekatelů na práci ve výboru
o Návrh Komínka ke zvážení, zda by byl možný vznik čekatelů
(mladších spolupracovníků) pro spolupráci s členy výboru.
Výbor s návrhem souhlasí, nicméně návrh není v souladu
se stanovami ČLS JEP

Ihned

Noví členové společnosti
● MUDr. Hajná Lucie (Voj. Nemocnice Brno)
MUDr. Kabát Jiří (Opava)
MUDr. Kyselica Stanislav (Karlovy Vary)
MUDr. Putnová Barbora (Brno)
MUDr. Slavíčková Tereza (Olomouc)
MUDr. Šíblová Veronika (Praha-Thomayerova nemocnice)
Výborové schůze v roce 2018
● 17. 4.2018 Praha čas bude upřesněn v pozvánce
● 13. 6. 2018 Kroměříž

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

prof. MUDr. Viktor Chrobok, CSc., Ph.D.
předseda
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Plzák

Komínek

Komínek

