ZÁPIS
Č. j. 2018/09/13
Ze schůze výboru České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP
ze dne 13. září 2018, 9:30 – 15:30, Průhonice
Přítomni (bez titulů): Chrobok, Komínek, Plzák, Gál, Astl, Lenert, Lejska, Šlapák, Kastner, Vydrová,
Rosická
Omluveni:
Betka, Skřivan
Hosté:
Janůrková, Valentová, Pár, Salzman,
Schválení programu.
Program byl schválen hlasy všech přítomných. Jednání výboru je usnášení schopné.
Schválení zápisu ze schůze výboru ČSORLCHHK ČLS JEP konané dne 13.6. 2018
Termín
splnění

č.

Úkol

1.

Kontrola úkolů z výboru společnosti 13.6.2018
● Zápis schválen hlasy všech přítomných.

Chrobok
Guarant

2.

ORL kongres Kroměříž 2018
 Vyhodnocení kongresu
 514 účastníků;
 427 lékařů;
 87 zdravotních sester;
 32 vystavovatelů;
 20 instruktážních kurzů;
 6 bloků volných sdělení;
 3 ošetřovatelské sekce.
 Porovnání s rokem 2016
 Podobný výsledek, více účastníků díky vystavovatelům.
 Nedaří se získat mladé lékaře.
 Více instruktážních kurzů.
 Výše registračních poplatků od roku 2013 jsou nezměněny.

Pár,
Salzman,
Guarant








Pozitiva: kladná zpětná vazba od účastníků, zajímavý odborný
program, vysoká úroveň technického zajištění, bezproblémová
spolupráce s firmou Guarant, rychlá reakce na změny
programu.
Negativa: změna projektové manažerky v průběhu příprav
kongresu, chybná organizace cateringu, zvaní řečníci z jiných
odborných společností platili registrační poplatky.
Kompenzace pro firmu Shire (na sympoziu v Kroměříži nebyl
žádný účastník) – sleva z firemního plnění 20%, nabídka
inzerce v ORL zpravodaji zdarma.
Vyúčtování kongresu do 30.9.2018. Očekává se kladný
výsledek
Dle výsledku vyúčtování výbor souhlasí s vyplacením odměny
pro organizátory (Pár, Salzman) – bude projednáno na příští
výborové schůzi.
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Zodpovídá



Doporučení pro příští kongresy:
o Firemní sympozia nedávat proti odbornému programu,
ale výhradně o přestávkách nebo po ukončení
odborného programu
o Pořádání ORL kongresů ve městech s větší ubytovací
a restaurační kapacitou – větší komfort pro účastníky.
o Požadavek na Guarant na zajištění stálého
projektového manažera. Vytvoření podrobného návodu
na pořádání ORL kongresů (fa. Guarant).

ORL kongresy
 2018 Slovensko
o 5.- 7.9.2018, Patince.
o www.orl2018.sk




2020 Česká republika
o 10.-12. června 2020
o Kraus - Benešov
o Benešov nemá dostatečné sociální zázemí pro
účastníky.
o Prof. Plzák – určen pro spolupráci při výběru venue a
zajištění odborného programu.



2021 Česko slovenský kongres a Český ORL kongres
Česká republika
Gál - Brno


3.

2019 Slovensko
o 4.- 6.9.2019, X-bionic sphere, Šamorín
o Doležal, Profant - Bratislava
Struktura česko/slovenských ORL kongresů by měla mít
stejnou podobu

Foniatrický kongres 2018
● 13. -15. 9. 2018, Průhonice.
● http://www.fonkongres2018.cz/.
● 164 účastníků.
● Předání českého členství – Prof. Antoinette am ZehnhoffDinnesen, Doc. Lejska.
● Žádný z účastníků si nezažádal o finanční podporu pro ORL lékaře
do 35 let. Do příštího jednání výboru vypracovat studii členů
foniatrické sekce. Dle výsledků zvážit úpravu podmínek pro podání
žádosti

Vydrová
Lejska

Foniatrický sjezd 2019
 Termín 6.-8.6.2019, Centrum Babylon, Liberec
 Adam - Liberec
4.

ORL Akademie 2018
 12. - 13. 10. 2018, Mikulov.
 https://www.orlakademie.cz/
 Program a organizace akce je hotova.
 Rozpočet je v přípravě.
 Zajištěno ubytování pro lektory.
 Včasná registrace do 21.9.2018.
 Předpoklad 150 účastníků.
 36 e-posterů, které budou vytištěny plakáty.
 6 ústních prezentací.
 Proběhlo hodnocení prezentací – vybráno 6 nejlepších. Guarant po
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Adam, Lejska

průběžně

Gál, Plzák,
Guarant




zaslání jmenného seznamu zajistí vyplacení odměny a předání.
Dopravní omezení v Mikulově – bude rozeslána informace o
objížďce s instrukcemi.
Společná schůzka 12.10.2018 v Mikulově (Plzák, Betka, Gál,
Chrobok, Komínek, Astl, Šlapák) plán na další ročníky ORL
Akademie.

Sekce mladých ORL lékařů
 Kongres mladých ORL
o 12.-14.3.2020 - organizace Klinika ORL a chirurgie hlavy a
krku 1. LF UK a FN v Motole.
o Použití loga ORL mladých lékařů.
Otologický den 2018

6.12.2018, zámek Větruše, Ústí nad Labem.

Organizace Sláma, Skřivan.

Představena struktura programu - výbor s programem souhlasí.

Spuštění webových stránek – zde možnost nahlásit volná sdělení.

Registrační poplatek 600 Kč, na místě 900 Kč.

5.12. 2018 od 16 h jednání výboru ČSORLCHHK ČLS JEP.

Společenský večer 5.12.2018.

Ubytování lze zajistit přes Karla Slámu.

Návrh předání čestné medaile - plk. MUDr. Zdeněk Voldřich (80
let) - výbor s návrhem souhlasí - CV + foto dodá prof. Astl do
konce září. Výrobu medaile zajistí Janůrková.
5.

UEP 2022
 Termín 29.9. – 1.10.2022
 Místo pořádání – hotel Diplomat.
 Smlouva na organizaci se společností Guarant včetně rozpočtu
podepsána.
 Projektová manažerka – Denisa Valentová.
 Seznam témat se zpracovává.
 Do konce září harmonogram příprav akce.
 Zakoupena doména www.uep2022.com
 Navazování mezinárodních kontaktů.
 Finální struktura programu a organizace UEP 2022 k prezentaci na
30. UEP v Turecku v roce 2020.

Lejska
Guarant

EAP evropská akademie foniatrů
 Žádost o vstup do organizace - kolektivní členství – členský
poplatek 200 euro.
 Možnost organizace kurzů, podílet se ne evropské zkoušce
z foniatrie, možnost vyvíjet digitální vzdělávací materiál.
 V současné době výbor vstup do EAP nepodpořil. Vyčká se v čase
na vyjádření foniatrické sekce, v tuto chvíli postoj doc. Lejsky
k vstupu velmi rezervovaný.
6.

Akreditační komise
 Akreditační komise nebyla vyzvána MZČR k jednání.
 Stav od posledních jednání výboru nezměněn.
 Nejsou zveřejněny vzdělávací programy.
 Návrh prim. Kani – zařazení septorinoplastiky do vzdělávacího
programu ORL lékařů. Prof. Chrobok odpoví, že "chirurgická léčba
deformit nosu" je ve vzdělávacím programu zařazena.
 Maxilofaciální chirurgie – je nyní základní obor.
 Připravený projekt na financování nástavbových oborů (náklady na
vzdělávání budou refundovány vysílající organizaci (nemocnicím) –
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Betka

viz bod sekce ORL.
Nominace akreditačních komisí
 Do 20.9.2018 se musí nominovat zástupci do nástavbových oborů
dětská ORL a foniatrie (akreditační komise) za ČLK a
ČSORLCHHK ČSL JEP. Dva rozdílné seznamy.
 V nejbližších dnech přijde výzva nominovat zástupce za lékařské
fakulty.
 Min. 5/ max.10 osob - ke každému kandidátovi nutno přidat CV.
 Akreditační komise za ORL navrhuje, aby se společných zasedání
(ORL a dětská ORL) účastnila také akreditační komise foniatrů.
Doc. Lejska vyvolá na příštím jednání AK foniatrů diskusi.
7.

Podpora mladých ORL 2018
 Administrátoři www
o
Odměna vyplacena 5 x 5 000 Kč
o
Formánek, Sýba, Šatanková, Veselý, Černý.
 Kutvirtova cena
o
Odměna vyplacena 3 x 10 000 Kč
o
Formánek, Bouček, Čada.
 Cena ORL časopisu
o
Odměna vyplacena 1x7 000 Kč Formánek,
o
1x 3 000 Kč Synková.
 Cestovní granty 2018
o 7 schválených žadatelů
o Grant 2018 - dosud vyplacen 3 x 10 000Kč - Brnová,
Zeinerová, Koucký
 Foniatrický kongres
o
Žádná žádost o podporu
 ORL akademie
o
Přednáška 1. autor
o
6 x 2 000 Kč – výběr hotov
 Obdrží 6 vybraných lékařů k aktivní orální prezentaci Česko
německé dny
o
Přednáška, PhD student (+ jeden rok po obhajobě) 1. autor
o
5 x 3 000 Kč
o
3 žádosti o podporu
 Podpora mladých ORL Kongres 2018
o
10 x 2000,-Kč
o
Žádost o finanční podporu na ORL kongres - 18 žádostí
o
Podpora vyplacena 10x: Plášek, Zeinerová, Mertová,
Koprová, Brzybohatá, Šatanková, Kalivoda, Hyravý,
Vinklárová, Dostálová
Podpora mladých ORL 2019
 Cestovní grant PhD studenta 2 týdny
o
2 x 20 000 Kč
o
Žádná žádost nebyla podána
 Cestovní grant 2019
o
Termín pro podání žádosti 31.8.2018.
o
Celkem 23 žádostí, nesplnila podmínky jedna žádost, dvě
žádosti jsou od osob, které byly podpořeny v minulosti. Výbor
odsouhlasil vyřadit žadatele, kteří již grant v minulosti získali.
o
Poté zůstává 20 žádostí:
o Neklinická pracoviště – počet žádostí 7.
o Klinická pracoviště – počet žádostí 13.
o
Návrh na podporu všech 20 žádostí (vzhledem k výrazně
pozitivní finanční situaci společnosti), nezískal většinovou
podporu.
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Ihned

Chrobok
Lejska,
Šlapák

ihned
Lejska

Chrobok
Guarant

o
o
o

o


8.

Výbor odsouhlasil navýšit počet grantů z plánovaných 10 na
15.
Výbor odsouhlasil poměr losování klinická 9, neklinická 6.
Výsledek losování
o klinická pracoviště: Brzybohatá, Hrubá,
Hudečková, Plášek, Svobodová, Šatanková, Šteffl,
Trnková, Vinklárková.
o neklinická pracoviště: Jeřábková, Jankulová,
Kubalíková, Lálová, Pyžíková, Solecká.
Vyhlášení výsledků na ORL Akademii.

Ihned

Janůrková

Cestovní grant 2020
o
Výbor odhlasoval navýšení počtu grantů na 15 x 10 000Kč.
o
Výbor odhlasoval přidání podmínky k žádosti o cestovní grant povinnost zaslat publikaci (možná i kazuistika) ke zveřejnění
v časopise Otorinolaryngologie a foniatrie, včetně potvrzení od
šéfredaktora k přijetí do tisku v roce 2019 nebo 2020.
o
Změnu podmínek přidat na webové stránky.

VZP
 Nová indikační kritéria kochleárních implantátů.
 V průběhu prázdnin se plánovaná schůzka neuskutečnila – tlak na
VZP na vyvolání jednání - Chrobok.

Chrobok,
Komínek

9.

MZČR
 Zrušené kódy 71687, 71689, 71819.
 Připomínkové řízení Střelné zbraně – nové stanovisko doc. Lejska,
prof. Astl – závěr poslat na MZ ČR.
 Nový sazebník k vydání leden 2019 - připomínky k Otoskopii stanovisko zasláno MZ ČR

Chrobok

10.

DRG restart
 členové výboru informováni o filozofii DRG restart a požadavcích
ze strany UZIS
 5/2017 doručen z UZIS návrh nové klasifikace hospitalizačních
případů
 7/2018 z pověření výboru ČSORLCHHK dr. Gál zaslal
požadovanou oponenturu za odbornou společnost s návrhem nově
strukturovaného DRG klasifikačního systému
 cílem nově navržené struktury:
o respektování základního rozdělení DRG bazí dle lokalit
o zohledněním nákladovosti hospitalizačních případů,
klinické náročnosti, délky hospitalizace a nákladů na
přístrojové vybavení
 v současné době čekáme na vyjádření ÚZIS.
 pokud bude návrh nového klasifikačního systému akceptován ze
strany UZIS nutno materiál detailně projednat a schválit vedoucími
odborných sekcí a výborem společnosti (návrh na svolání
separátní schůze ORL výboru ve spolupráci s vedoucími sekcí).
 nově navržený systém zahrnuje pouze chirurgické DRG baze a
skupiny – při požadavku ze strany UZIS nutno jmenovat
odpovědnou osobu za odbornou společnost
 další oblastí DRG restart je „Klasifikace hospitalizačních procedur“
– standardizovaný popis zdravotnických intervenci inspirovaný
názvoslovím zahraničních klasifikaci – pověřen doc. Chovanec.
Výsledek není zatím zveřejněn.

Gál
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11.

Registrační listy
 Schválené registrační listy pracovní skupinou MZ ČR:
o Binaurální korekce - Lejska, Chrobok.
o Screening sluchu u dítěte 5 let - Chrobok
o Úzkopásmové endoskopické vyš., videokymografie - Vydrová,
Chrobok, Zábrodský.
 Audiometrických screening sluchu v 5 letech
o Registrační list je hotov.
o Metodický pokyn vydává MZ ČR – včetně informace pro
rodiče.
o Informace do zdravotního a očkovacího průkazu dítěte –
záznam vyšetření.
o ekonomický přínos pro ORL lékaře a foniatry.
o Doporučena podpora ORL lékařů a foniatrů.
 Flexibilní endoskopické vyšetření polykání (FEES)
o 71330
o Nutná žádanka KOC či cerebrovaskulárního centra.
o Stanovisko (Chrobok, Kraus, Černý) na MZ ČR – chyba
v registračním listě. Vynechání podmínky indikace KOC a CVC
a umožnit nasmlouvat tento zdravotní výkon i přes necentrové
pracoviště - výbor souhlasí s odesláním.
 Příprava nových registračních listů
o Ve spojení s 71840 - endoskopické stavění likvorey
o 71685, 71639, 71699, 71698
Vytipovat registrační listy, které je nutné zpracovat a systematicky se
o to zajímat.

Vydrová,
Chrobok

Výbor
Chovanec
Plzák

12.

Léková komise
 Zástupce ČSORLCHHK ČLS JEP v lékové komisi – Kastner.
 Zprostředkování komunikace mezi ČLS JEP a SÚKL.
 Cíl - seznamovat odbornou veřejnost s novinkami v léčivých
příspěvcích.
 Žádost o podporu předsedy sekcí – v rámci posuzování stanovisek
za ORL společnost.

Kastner

13.

ČLS JEP, účetnictví
 GDPR
o Směrnice předsednictva ČLS JEP č. 1/2018 ke stažení na
www.cls.cz včetně příloh.
 Časopis lékařů českých
o Není určeno číslo, které bude věnováno štítné žláze (garant
Plzák) a sluchu (Skřivan).
o vedoucí redaktor Časopisu lékařů českých připravuje ediční
plán na rok 2019.
o ORL společnost se musí aktivně snažit o vydání článků.
 Nedoplatky členských příspěvků
o 65 neplatičů.
o ČLS JEP nedoplatky urgovala až v červnu 2018.
o Připomenout kolegům na pracovištích úhradu.
 Účetnictví
o Stav na účtu v ČLS JEP je pozitivní.
o Vyúčtování účetnictví za rok 2017 zasláno až v srpnu 2018,
výbor vyjadřuje nespokojenost s prací ČLS JEP.
o ve vyúčtování – není kalkulováno s nákladem na vydání
časopisu č. 4/17. – Astl zašle doklad o vydání.
o Stav účtu u Fiobanky - pozitivní.
o Možná investice finančními prostředky - do příštího jednání
výboru připravit návrh investic.

Rosická
Chrobok,
Komínek
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Ihned

Lejska, Plzák,
Skřivan
Komínek

ihned
Astl
do
5.12.2018

Janůrková

14.

ORL časopis
 Aktuální číslo 4/2018.
 Schůzka pracovní skupiny se nekonala. Iniciovat setkání dle
zadání minulého výboru.
 Schůzka s firmou Meditorial ohledně nového řešení redakčního
systému v průběhu září – automatické emaily, nové kolonky pro
nezveřejnění autora, lepší vkládání obrazové dokumentace, lepší
prostředí pro recenzenty – výsledek jednání na příští jednání
výboru.
 V každém čísle by se měl objevit článek v Aj verzi pro zvýšení
citovanosti článků z časopisu – podpora zařazení do databází.
 Výbor souhlasí vyzvat ORL lékaře k obnovení indexace časopisu –
výzva na webových stránkách, v časopisu, v ORL zpravodaji a
mailing na primáře.
 Reagovat obratem na zájem firem o inzerci v časopise

15.

Krvácení po TE a AT
 Nárůst krvácení po TE a AT v ČR - pracovní skupiny připravuje
text, který upozorňuje na problém s ošetřovatelskou péčí v
nemocnicích.
 Doporučení ORL společnosti zatím není dokončeno.
 Úvaha o zmapování situace krvácení pro TE a AT v ČR - výstup
ze studie bude problematický.

16.

GUARANT
 Vyúčtování asociačního managementu květen – červen 2018.
 Aktuální stav sponzoringu pro ČSORLCHHK - 190.000,-Kč.
 Nová sponzorská nabídka 2019.
 Zajištění výplaty podpory mladých ORL lékařů, grantů 2018 a cen
2017.
 Www stránky – úprava textu členských benefitů a výše příspěvků.
 Nový text k podmínkám zveřejňování audiovizuálních záznamů
umístit na webové stránky a do ORL zpravodaje.
 Nová struktura ORL zpravodaje - na příští jednání připravit návrh.
 Do příštího jednání připravit ve spolupráci s doc. Lejskou možnosti
e-learningu pro členy společnosti.
 Facebook ORL - na příští jednání připravit návrh nového využití.
Různé
 Shire – Hunterův syndrom – seznam pracovišť, kde se budou
výkony provádět. Uzavřena smlouva mezi Shire a ČSORLCHHK
ČLS JEP.
 Doporučený počet výkonů na některých ORL pracovištích požadavek VZP je neopodstatněný.
 Recenzní posudek k aktuálnímu návrhu Standardu péče pro okruh
diagnóz: J37, J38, R 49 pro obor Klinická logopedie (odb. 903) –
Zábrodský – splněno
 Krvácení pro TE Děčín – kontaktovat Plhoně, zda je problematika
stále aktuální (soud již proběhl)
 TNM 8. vydání od 1.1.2019 - ORL zpravodaj.
 Nevěrohodná inzerce v časopisech (levná naslouchadla) Magistrát hl. města Praha oslovil nemocnici Motol k vyjádřenístanovisko předloží prof. Plzák výboru, vhodné postoupit SÚKL.
 Evropský ORL kongres – 29.6.-3.7.2019, Brusel
https://ceorlhns2019.org/, od 1.10.2018 otevřena registrace a
zasílání abstrakt volných sdělení
 Atestační práce je vyžadována, i když autor již publikoval svůj
článek v impaktovaném časopise. Cílem je podpora publikování v
našem oborovém časopise.
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Astl

Vodička
Komínek

průběžně

Janůrková

Janůrková









Aktivní středoušní implantát
o Kód byl schválen ORL společností zápise z jednání výboru.
o VZP nestačí jim zápis z výboru, požadují oficiální vyjádření
společnosti. Gál připraví znění dopisu k podpisu Chrobokovi.
České německé dny 2018
o 19.-20.10.2018, Brandenburg an der Havel.
o Špatná komunikace s německou stranou. Zodpovědný Jaroslav
Betka
o Apelování na organizátora urychleně řešit situaci.
o Česko německé dny 2019 – Vodička, Pokorný - Pardubice zvolit termín.
Atestace dětské ORL
o Vyjádření ČSORLCHHK ČLS JEP na podporu stanoviska, že
obecná atestace ORL opravňuje k ošetřování dětí i dospělých
dětské ORL - připravit vyjádření Rosická/Vydrová k podpisu.
o Předběžně projednáno na VZP – doc. Lejska.
Čestné členství
o Návrh prof. Komínka na udělení čestného člena – Prof. Weber –
výbor s návrhem souhlasí, předání v dubnu v Ostravě. Přípravu
diplomu zajistí Janůrková.

o

Návrh Rinologické sekce - doc. Vokurka – výbor s návrhem
souhlasí. Výběr ORL akce na předání diplomu. Pro potřebu ČLS
JEP nutné zajistit nové CV - Chrobok. Přípravu diplomu zajistí
Janůrková.

Ihned

Gál, Chrobok
Plzák

Ihned

Komínek

Ihned

Rosická,
Vydrová,
Chrobok

Ihned

Komínek,
Janůrková,

Ihned

Chrobok,
Janůrková,
Svoboda

Sekce ORL
 Výbor připomíná nutnost aktualizace údajů na webových
stránkách.
 Termín pro zaslání zaktualizovaných podkladů do 15.10.2018,
zveřejnění na webových stránkách průběžně, nejpozději do konce
října 2018.
 Otologická sekce
o Preparační kurz v Brně je zrušen listopad 2018 informaci
z webových stránek smazat.
 Otologická sekce
o Představena Nová příručka pro praxi – endoskopie ucha
(Salzman a kol.).
 Foniatrická sekce
o Nástavbové obory – délka vzdělávání 1 rok.
o V plánu nová dotace MPSV ve výši 80 tis Kč

Betka, Plzák

Noví členové společnosti
o MUDr. Debnárová Monika, Ostrava
o MUDr. Homoláč Michal, Hradec Králové
o MUDr. Hrdličková Anežka, Litoměřice
o MUDr. Kaňa Martin, Praha
o MUDr. Košičanová Ivana, Liberec
o MUDr. Kozynkina-Marchenko Kateryna, Ústí nad Orlicí
o MUDr. Körblová Anna, Praha
o MUDr. Kubošová Martina, Ostrava
o ing. Lejska Martin, Brno
o MUDr. Papežová Lucie, Hradec Králové
o MUDr. Pyžíková Markéta, Nový Jičín
o MUDr. Radilová Marie, Praha
o MUDr. Sochor Tomáš, Písek
o MUDr. Soukup Martin, Plzeň
o MUDr. Škvarlová Sandra, Pardubice
o MUDr. Šulhin Jozef, Ostrava

Komínek
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o
o

MUDr. Valenta Tomáš, Hradec Králové
MUDr. Vitoul Kryštof, Olomouc

Výborové schůze v roce 2018
●
5.12.2018 Ústí nad Labem - 15.00 hodin

Chrobok

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

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