ZÁPIS
Č. j. 2018/04/17
Ze schůze výboru České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP
ze dne 17. dubna 2018 9:00 -13:00, Guarant International, Praha
Přítomni (bez titulů): Komínek, Lejska, Plzák, Gál, Kastner, Rosická,
Omluveni:

Astl, Betka, Chrobok, Lenert, Skřivan, Šlapák, Vydrová, Záborský

Hosté:

Janůrková, Vinšová, Valentová, Pár, Salzman, Slouka

Schválení programu.
Program byl schválen hlasy všech přítomných. Jednání výboru není usnášeníschopné.
Veškerá rozhodnutí musí být učiněna dodatečně hlasováním per rollam.
Schválení zápisu ze schůze výboru ČSORLCHHK ČLS JEP konané dne 25.1. 2018
Termín
splnění

č.

Úkol

1.

Kontrola úkolů z výboru společnosti 25.1. 2018
● Zápis schválen hlasy všech přítomných.

Chrobok
Guarant

2.

Otologický den 2017
● Vyúčtování akce
o
Vyúčtování akce bylo dokončeno.

Guarant

3.

Zodpovídá

Otologický den 2018 (Skřivan)
● 6.12. 2018 - Ústí nad Labem

průběžně

Skřivan

ORL kongres Kroměříž 2018
● Prezentace projektové manažerky Guarant – Denisy Valentové
o Přihlášeno 429 účastníků.
o Počet došlých abstraktů k instruktážním kurzům: 26
o Počet došlých abstraktů k přednáškám: 48
o Počet došlých abstraktů k e-posterům: 31
o Účast prof. Hörmanna potvrzena.
o Dodání podkladů k tisku 9.5.2018
o Tisk časopisu v nákladů 650 ks
o Dořešit firemní sympozia a volná sdělení
o Umožnit větší prostor pro sesterskou sekci - vzhledem k počtu
přihlášených přidat další panel. Nutné zaslání informací o
délce přednášek (ev. i doporučený počet snímků v
prezentaci).
o E-posterová sekce společně s volnými sděleními v 15:4016:40 (snažit se vyhnout souběhu s kulatými stoly)
o Konečný program ke schválení vědeckému výboru
● Výtisky ORL časopisu s abstrakty předat k distribuci na ORL
kongres 2018.

průběžně

Pár,
Salzman,
Komínek,
Plzák,
Guarant
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●

Čestná členství a medaile
o Šlapák, Komínek, Lejska - výroba hotova
o Zlatá pamětní medaile prof. Pellanta – výroba do 30.4.2018
o Lejska nebude přítomen, předání na foniatrickém kongresu
2018

30.4.2018

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)
o
Vybraný organizátor Guarant.
o
Projektová manažerka Denisa Valentová.
o
Započít přípravné práce.
● 2021 Brno (Gál)
o
Oslovit společnost Guarant pro organizační zajištění.
4.

Gál

Foniatrický kongres
● Kongres se koná 13. - 15 září 2018 v Průhonicích.
● Všechny informace jsou již zveřejněné na webových
stránkách http://www.fonkongres2018.cz/.
● Registrace (e-postery, abstrakta, instruktážní kurzy, kazuistiky) od
1. 4. 2018.
● Členové výboru byli vyzvání k zasílání příspěvků do programu.
● Nejlepší poster bude vyhodnocen a odměněn finanční cenou
2.000,-Kč.

5.

ORL Akademie 2018
● Webové stránky v provozu.
● Registrace k aktivní účasti formou e-posterů - termín od 30.6.
2018.
● Vyhodnocení 6 nejlepších k ústní prezentaci do 15.8. 2018.
● Zaslané e-postery budou od 1.9. 2018 na webových stránkách.
● Zveřejněna informace o podpoře mladým lékařům ORL.

6.

Sekce ORL
● Z webových stránek byla smazána neaktuální data.
● Na příští výbor v Kroměříži 13.6.2018 v 9.30 hod poslat pozvánku
vedoucím sekcí, s požadavkem na časově omezenou prezentaci o
činnosti jejich sekce.
●

Sekce pro foniatrii a audiologii
o Proběhlé akce: Brno únor 2018 - Akutní poruchy hlasu; Praha
březen 2018 - Zajímavosti; Hradec Králové duben 2018 Screening sluchu.
o Organizace Foniatrického kongresu 2018 probíhá bez
problémů.
o Foniatrický kongres 2019 - hledání vhodného termínu
(vědeckým sekretářem doporučen termín červen 2019
(vzhledem ke konání česko-slovenského ORL kongresu v září
2019), foniatrická sekce nejspíše bude preferovat tradiční
termín - září .
o Plán dalších foniatrických kongresů – 2019 (Liberec), 2020
(Slovensko), 2021 (Luhačovice), 2022 (Praha).
o Evropský foniatrický kongres 2022
- Oficiální pověření od Evropského foniatrického výboru.
- Smlouva s Guarantem podepsána (Lejska, Komínek).
- Zástupce Guarantu - Ing. Michaela Bartáková.
- Po jednání v Helsinkách 13.6. 2018 bude zpracován
konkrétní harmonogram i rozpočet.
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Janůrková

Vydrová

průběžně

Gál, Plzák

Plzák
Plzák, Betka

Průběžně

Lejska

o
o

V přípravě oficiálního logo kongresu.
Světový den sluchu 3.3. 2018 - distribuce materiálů, 2
přednášky - rozhlasový přenos, přímý přenos televize Sama
doma.
Světový den hlasu – foniatrická sekce se letos nezapojila.
Harmonogram podobných pořádaných akcí zajistí Janůrková,
včetně přípravy sponzorské nabídky. Sekce slinných

7.

Akreditační komise
● K návrhu nového obsahu základního kmene se zatím MZ ČR
nevyjádřilo.
● MZ ČR jmenovalo novou tajemnici akreditační komise ORL

8.

Podpora mladých ORL
● Žádost o finanční podporu na ORL kongres – 16 žádostí
(grant je pro 10 osob/2000,-Kč).
● Sladění podmínek podpory na webových stránkách. Dodat
informaci o termínu zaslání žádosti (40 dní před zahájením
kongresu).
● Žadatel musí do 2 týdnů po skončení akce doložit aktivní účast.
Hlasování (losování) o výběru žádostí se uskuteční až po skončení
sjezdu. Na příštím výboru se domluví, kdy se bude hlasovat.

9.

VZP
● 17.4.2018 schůzka na VZP (Komínek, Lejska) zahájení jednání o
změnách indikace ke kochleárním implantátům
o Diskutovat otázky kochleární implantace. Možnost podílení
pacienta na výběru typu implantátu, podmínkou „rozdělení“ CI
na dvě části by byla změna zákona 48/1977(příloha 3c) tak, aby
pacient nedoplácel velkou částku. Řešení – doplnění
kategorizačního stromu o primoimplantaci? Návrh
ČSORLCHHK ČLS JEP - nutná změna legislativy.
o Pokračování v jednání, není záměr učinit závazná rozhodnutí.
Návrh byl připomínkován (Gál, Plzák) – obava, aby nezanikla veškerá
dosavadní vyjednávání a výběrová řízení. VZP takto může krátit doplatek
na primoimplantaci.
Výbor doporučuje osobní jednání zástupců center kochleárních implantací
a domluvu společného a jednotného postupu.
●

10.

Janůrková
Plzák

Ihned

Chrobok
Guarant

Chrobok,
Komínek

Žádost MUDr. Šustkové z VZP - ohledně vyhlášky 134/1998 Sb.,
o Adenotomie nebyla zařazena mezi výkony, které nelze provádět
jinak než za hospitalizace.
o Výbor doporučuje jednat o všech výkonech jednodenní chirurgie
dohromady (nikoliv izolovaně o adenotomii).

MZČR
●
●

11.

Ihned

Ukončena jednání o kategorizačních stromech (za
ČSORLCHHK ČLS JEP jednali - tracheostomické kanyly –
Zábrodský, Sluchadla – Lejska, Kochleární implantace – Skřivan)
Úhrada zdravotnických prostředků (Lejska)
o Sluchadla – rozdíl oproti původnímu, otevřená automatická
možnost binaurální korekce pro děti i dospělé.
Zdvojnásobení částek. Odhad nákladů pro ČR 70 mil ročně.
MZ ČR vydalo zápis se schválením požadavků. Nyní
příprava zákonu pro schválení parlamentem.

Registrační listy a screening sluchu 5 letých
● Screening sluchu
o Mezioborové jednání a spolupráce na metodickém pokynu
3

Chrobok,
Komínek

Vydrová,
Chrobok

screeningu sluchu 5-ti letých.
Metodický pokyn byl odeslán na MZ ČR.
Připraven návrh registračního listu a projednání na pracovní
skupině (obhajoba 26.4.2018 – Vydrová, Chrobok).
Schválené registrační listy:
o Nastavení a výdej digitálního sluchadla.
o Endoskopie s úzkopásmovým zobrazením v
otorinolaryngologii (NBI) kód výkonu 71332 (586 bodů).
o Videokymografie kód výkonu 71333 (409 bodů).
o
o

●

12.

Zlepšení dostupnosti diagnostiky a léčby poruch spánku
● Jednání Společnosti pro výzkum spánku a spánkovou
medicínu na MZČR
o
Schválená možnost předepisovat CPAP bez nutnosti
potvrzení revizního lékaře, včetně ORL odborností.
● Podpora činnosti spánkové společnosti - mezioborové
setkání.
o Memorandum spánkové společnosti – prosba na výbory
odborných společností. Společný tlak na pojišťovny.
Každoroční setkání na kongresu spánkové medicíny a
domluvení další spolupráce. Pomoc při jednání na MZ ČR a
ZP.
o Výbor projednal podporu memoranda. Oficiální vyjádření
odešle prof. Chrobok – podklady již dodal Plzák.

Plzák
Chrobok

13.

ČLS JEP, účetnictví
● MUDr. Rosická informovala o stavu účetnictví ČSORLCHHK
ČLS JEP
o Stav účtu u ČLS JEP je 1,6 mil Kč.

Rosická

●

Společná schůze ČLS JEP a zástupci MZ ČR
o 5.4. 2018 se uskutečnila schůze ČLS JEP a ministrem
zdravotnictví. Za účasti prof. Svačiny (spolupráce s MZČR),
prof. Švihovce (spolupráce se SÚKL) a prof. Beneše (podpora
zákona o léčitelství s odpovědností za živnost).

14.

ORL časopis
● Nový redakční systém
o Výbor projednal zprávu prof. Astla o novém redakčním
systému, doporučuje pokračovat v přípravě
o nutné připravit podrobnou prezentaci s kalkulací nákladů a
představení systému (předložit na výborové schůzi
13.6.2018).

15.

GUARANT
● Statistika doručování mailingových kampaní
o ORL zpravodaj 1/2018 – statistika doručení (odesláno 825,
doručeno 765, email otevřelo 279, ORL zpravodaj přílohu
otevřelo 214)
o Střešovické jaro – statistika doručení (odesláno 825, doručeno
768, email otevřelo 280, pozvánka otevřena 199)
● Mailingová databáze
o Probíhá revize.
●

Prezentace ČSORLCHHK ČLS JEP v rámci ORL kongresu
v Kroměříži
o
Výstavní stánek zaměřený na podporu návštěvnosti
webových stránek.
o
Vzniklé náklady uhradit z finančních prostředků kongresu.
o
Předpokládaná částka (letáky, rollup) 15.000,-Kč.

4

Vydrová

Astl

Komínek
Janůrková

Hlasování per

o

16.

Rozhodnutí o zřízení výstavního prostoru bude rozhodnuto
výborem hlasováním. Následně schváleno hlasování per
rollam (7 pro).

Různé
● Elektronické vzdělávání EUNI
o Veřejně dostupné on-line přednášky.
o EUNI má zájem se prezentovat na stránkách ČSORLCHHK
ČLS JEP. Není partnerem společnosti. Je to komerční
subjekt.
o Výbor zatím nebude reagovat.
o Janůrková zjistí podrobnosti o činnosti EUNI a možnostech
spolupráce.
●

Nová projektová manažerka pro ORL akce
o Mgr. Denisa Valentová.

●

Atestace dětské ORL
o Vyjádření ČSORLCHHK ČLS JEP na podporu stanoviska, že
obecná atestace ORL opravňuje k ošetřování dětí i dospělých
dětské ORL (podklady Chrobokovi připraví Rosická).

Ihned

rollam

ihned

Janůrková

Ihned

Rosická
Chrobok

●

Výběrové řízení
o Nejvíce žádostí přichází z Ústeckého kraje.
o Požadavek na účast na výběrové řízení na přednostu ORL
kliniky v Brně – výbor pověřuje Komínka účastí ve výběrové
komisi
o ČSORLCHHK ČLS JEP – podpora výběru přednostů klinik,
kteří byli habilitováni.

●

Schválení cestovních nákladů
o prof. Plzák, programový meeting v Bruselu 27.6. 2018 pro
CEORLHNS kongres 2019. Předpokládaná částka (letenka a
ubytování) 13.000,-Kč.
o Výbor musí schválit hlasováním per rollam. Následně
schváleno hlasování per rollam (7 pro).

Ihned

Hlasování per
rollam

GDPR
o Guarant připraví jednotnou metodiku pro zajištění dodržování
podmínek GDPR.

Ihned

Guarant

●

●

Koordinační rada ORL pro protonovou léčbu (Betka)
o Nově vznikající poradní orgán.
o Výbor vzal na vědomí tuto aktivitu.

Noví členové společnosti
o MUDr. Al Kirbiová Helena, Uničov
o Dr. Deikun Valerii, Nový Jičín
o MUDr. Dolníčková Šárka, Brno
o MUDr. Fazekas Vladimír, Košice, SK
o MUDr. Grančaiová Simona, Uherský Brod
o MUDr. Hájková Martina, Pelhřimov
o MUDr. Hort Pavel, Brno
o MUDr. Hrabačka Petr, Plzeň
o MUDr. Hrachovinová Hana, Karviná
o Imrichová Tereza, Kroměříž
o MUDr. Jetmarová Lenka, Opava - Předměstí
o MUDr. Navrátilová Ivana, Kuřim
o MUDr. Preisová Ivana, Olomouc
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Komínek

o
o
o
o

MUDr. Souček Vratislav, Praha 6
MUDr. Stiborová Maláriková Patricia, Zlín
MUDr. Švejdová Anna, Hradec Králové
MUDr., Bc. Zbornák Tomáš, Děčín

Výborové schůze v roce 2018
●
13. 6. 2018 Kroměříž od 9:30 společně s vedoucími sekcí

Chrobok

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

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