ZÁPIS
Č. j. 2018/12/05
Ze schůze výboru České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP
ze dne 5. prosince 2018, 15:00 – 20:00, Hotel Větruše, Ústí nad Labem
Přítomni (bez titulů): Chrobok, Betka, Plzák, Gál, Astl, Lenert, Lejska, Šlapák, Skřivan, Vydrová,
Rosická
Omluveni:
Komínek
Hosté:
Janůrková, Kamarádová,
Schválení programu.
Program byl schválen hlasy všech přítomných. Jednání výboru je usnášení schopné.
Schválení zápisu ze schůze výboru ČSORLCHHK ČLS JEP konané dne 13.9. 2018
Termín
splnění

č.

Úkol

1.

Kontrola úkolů z výboru společnosti 13.9. 2018
● Zápis schválen hlasy všech přítomných.
● Dodržovat postup schvalování zápisu – termín připomínkování.

2.

ORL kongresy
Guarant vypracoval harmonogram příprav odborného programu pro další
ORL kongresy.


Kroměříž 2018
o Vyhodnocení kongresu.
o Vyúčtování kongresu bylo předloženo.
o Kladný výsledek akce.
o Rozdělení zisku mezi ORL společnost, Kroměřížskou nemocnici a
Rozvoj ORL z.s.
o Poděkování organizátorům akce za kvalitní odborné i organizační
zajištění.



2019 Slovensko
o 4.- 6. 9. 2019, X-bionic sphera, Šamotín
o Doležal, Profant - Bratislava





2020 Česká republika
o 10.-12. 6. 2020
o Kraus - Benešov
o Z kapacitních důvodu nelze kongres uspořádat v Benešově.
o S návrhem uspořádat kongres v Praze v kongresovém centru
Cubex výbor ORL souhlasí.
o Připravit smlouvu pro zajištění akce s firmou Guarant
o Organizátor vypracuje podrobnou kalkulaci nákladů akce pro
případné navýšení registračních poplatků.
2021 Česká republika
o Gál - Brno
o Termín červen 2021
o Započaly přípravy ve vyhledání prostor a výběru dodavatele.
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Zodpovídá
Chrobok
Guarant

Guarant
Chrobok

Betka, Kraus
Guarant

Gál



3.

Česko německé dny 2018
o Malá účast, problémy s organizací.
o Podpora mladým za aktivní účast.



Česko německé dny 2019
o 19. - 21.9. 2019 Pardubice
o Vodička – Pardubice.
o Zvolená témata: Olfactology and Gustology; Haemorrhage in
ENT; Reconstructive surgery.



Otologický den 2018
o 6.12. 2018, hotel Větruše, Ústí nad Labem.
o Organizace Sláma, Skřivan.
o Předání čestné medaile - plk. MUDr. Zdeněk Voldřich (80 let).

Foniatrický kongres 2018
● 13. - 15. 9. 2018, Průhonice.
● http://www.fonkongres2018.cz/.
● 173 účastníků.
● Neúčast mladých ORL lékařů.
● Výbor poděkoval MUDr. Vydrové za organizaci.

Vydrová
Lejska

Foniatrický kongres 2019
● Termín 6. - 8. 6. 2019, Centrum Babylon, Liberec.
● Adam – Liberec.
● Po dohodě s organizátorem, uspořádat v rámci kongresu schůzi
výboru 6. 6. 2019.
4.

ORL Akademie 2018
 12. - 13. 10. 2018, Mikulov.
 https://www.orlakademie.cz/
 Kladný výsledek akce.
 Stoupá počet registrovaných účastníků.
 Pozitivní výsledek ankety účastníků.
 Výbor poděkoval MUDr. Gálovi za organizaci.
ORL Akademie 2019
 4.- 5.10. 2019, Hradec Králové.
 Aktivní účast formou tištěných posterů a vybraných ústních sdělení –
termín zaslání příspěvků online do 1.7. 2019.
 Stejná výše registračních poplatků.
 Otevření registrace 1.4. 2019.
 Ukončení včasné registrace 20.9. 2019.
 Prezident MUDr. Jana Šatanková.
 Propagace akce započata.

Adam, Lejska

průběžně

Gál, Guarant

Chrobok,
Guarant

Česko- slovenský kongres mladých otorinolaryngologů 2020
 12. - 14.3. 2020 - organizace Klinika ORL 1. LF UK a FN v Motole.
 Prezidentka kongresu – MUDr. Bandúrová.
5.

UEP 2022
 Termín 29.9. – 1.10. 2022
 Zakoupena doména www.uep2022.com
 Grafika akce je připravena – www stránky, hlavičkový papír, banner.
 Harmonogram a struktura akce je hotova.

Lejska
Guarant

6.

Akreditační komise
 Akreditační komise se v současné době neschází. Řeší dílčí úkoly.
Předseda Prof. Betka intenzivně jedná na půdě MZ ČR a lékařských

Betka
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fakult.
Byl vydán nový Vzdělávací program základního ORL kmene.
Probíhá akreditace pracovišť pro ORL kmen dle nového
Vzdělávacího programu.
Úspěch - prodloužení celého nového Vzdělávacího programu o 0,5
roku, na původních 5 let.
Délka trvání - kmen 2,5 roku; 2,5 roku specializační příprava.
Výbor, i přes vysvětlení stavu a názoru akreditační komise z foniatrie
a audiologie, požaduje zkrácení vzdělávacího programu foniatrie a
audiologie. Akreditační komise foniatrie a audiologie a výbor sekce
pro foniatrii a audiologii žádají zachování současného stavu.
Nástavbové studium dětská ORL je 1 rok a audiologie a foniatrie by
měla být obdobně. Výbor navrhuje společnou schůzku s vedením
akreditační komise pro audiologii a foniatrii a zástupci sekce
lůžkových oddělení v rámci příští schůze výboru, pro nalezení
společného stanoviska ohledně délky vzdělávání. Výstup směrem
k MZČR by měl být jednotný.

ihned

Lejska
Kraus

Ihned

Betka

Atestační otázky ORL
 Sekce mladých zaslala požadavky na úpravu atestačních otázek.
 Členové výboru mohou zaslat další připomínky na doplnění prof.
Betkovi.
7.

Zpráva ze SORu
 Není jasné, zda se bude platit za zkoušky.
 Dle návrhu nového Vzdělávacího programu všichni školitelé musí mít
úvazek 1,0.
 Účast školitele na zkoušce není nutná, ale je vítána.
 Není jasná kompetence po absolvování kmene.
 Nově zavedeny indexy s ochrannými prvky proti falšování.

Betka

8.

Informace z jednání Koordinační skupiny pro protonovou radioterapii
nádorů hlavy a krku
 Ustanovení pracovní skupiny pro ČR.
 Snaha o přístupnou protonovou léčbu a jednotná doporučení
indikací.
 Po dohodě uspořádat některé z příštích jednání výboru
v Protonovém centru Praha (návrh 11.4.2019).

Betka

9.

Podpora mladých ORL 2018

Chrobok
Guarant

Aktivní účast - ORL akademie
 Výše podpory 6 x 2 000 Kč.
 Vybraní lékaři zaslali potvrzení o aktivní účasti.
 Vyplácení podpory v procesu.
Aktivní účast - Česko německé dny
 Výše podpory návrh 5 x 3 000 Kč.
 3 x žádost o podporu - potvrzení o aktivní účasti zasláno.
 Vyplácení podpory v procesu.
Aktivní účast na ORL kongresech 2019
 Podmínky pro podání žádostí zveřejněny na www stránkách.
Cestovní granty 2018
 7 schválených žadatelů.
 Grant 2018 ve výši 10 000 Kč.
 dosud vyplacen 6x.
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Cestovní granty 2019
 15 schválených žadatelů.
 Grant 2019 ve výši 10 000 Kč.
 Vylosovaní žadatelé informováni, zveřejněno na webu.
Cestovní granty 2020
 Výzva k podání žádostem na webu – termín 31.8.2019.
 Grant 2020 ve výši 10 000 Kč pro 15 osob.
 Nová podmínka: publikace v časopise.
10.

VZP
 Kochleární implantáty - Chrobok
o Zaslán návrh projektu na vedení VZP. Další jednání v lednu
2019.
 Sluchadla - Lejska
o Zatím není znám výsledek.
 Ambulantní sekce - Vydrová
o Nebyla zvýšena maximální úhrada na RČ.
o Kvůli navýšení je nutné do 31.1.2019 upravit pracovní dobu informaci přidat do ORL zpravodaje.

11.

MZČR
 Připomínky k zatížení administrativy zdravotnictví – termín
18.12.2018.
 Elektronizace zdravotnictví.
 Zbraně.
 Středoušní implantát.
 Nový jednací řád PS MZ ČR.

12.

Screening sluchu
 Setkání s krajskými koordinátory - 5.12. 2018 Ústí nad Labem.
 Metodický pokyn, registrační list, zdravotní a očkovací průkaz
v přípravě.
 Desatero screeningu sluchu novorozenců.
 Desatero screeningu sluchu 5letých dětí.
 Registr pracovišť pro screening sluchu 5letých dětí na www
stránkách – je možné se stále přihlásit.

Chrobok,
Komínek
Lejska

10.12.2018

Vydrová

Chrobok

Chrobok

13.

DRG restart
 Materiál odeslán v červenci 2018. Zatím bez reakce.
 Pokyny pro referenční pracoviště pro DRG restart - nejsou v souladu
s materiálem, který vypracovala ORL společnost.
 Gál posoudí, zda jsou dokumenty ve shodě.

Gál

14.

Registrační listy
 71330 Flexibilní endoskopické vyšetření polykání (FEES)
o Jednání pracovní skupiny na MZČR - zástupci ORL: Černý,
Kraus. Snaha o rozšíření indikačních kritérií.
 Endonazální rekonstrukční operace při likvoree
o Příprava má být činností rinologické sekce.
o Zadat sekci registrační list k připomínkování.
 Připravit návrh finanční odměny za přípravu registračního listu, který
vyjde v sazebníku.

Chrobok

ČLS JEP, účetnictví
 Aktuální počet členů 1013
 Časopis ČSL JEP
o Ze strany ČLS JEP není žádná reakce, na uvedení souboru ORL

Rosická
Chrobok,

15.
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Plzák
Chovanec







16.

prací.
o Ukončit spolupráci.
o Články předat do redakce ORL časopisu.
Nedoplatky členských příspěvků
o Termín uhrazení nedoplatku do 14.12. 2018.
o Poslední urgence možné úhrady do 21.12.2018, poté budou
neplatiči vyloučeni.
Účetnictví
o Stav na účtu v ČLS JEP je pozitivní.
o Stav účtu u Fiobanky - pozitivní.
o Obtížná komunikace s ČLS JEP.
o Předložený rozpočet byl výborem schválen.
o Výbor schválil proplacení nákladů z účtu u Fiobanky prof.
Chrobokovi.
ČLS JEP sjezd
o Termín 22.1.2019, Lékařský dům, Praha.
o Zástupci ORL Chrobok, Plzák, Vydrová.

ORL časopis

Prof. Astl prezentoval vyhodnocení činnosti redakce od roku 2009.

Rozpočet hospodaření časopisu je ekonomicky pozitivní

Zvolený zástupce pracovní skupiny pro posouzení správného
fungování redakčního systému časopisu - Michal Zábrodský

Výstup činnosti PS bude předložen výboru ke schválení.

Prof. Astl poděkoval za spolupráci redakční a ediční radě, členům
výboru a všem recenzentům.

Návrhy činností na rok 2019 ke schválení výboru
o Tři oficiální jazyky - český/slovenský/anglický – výbor schválil.
o Pozice technického redaktora - as. MUDr. David Kalfeřt, Ph.D. –
výbor schválil.
o Navýšení mzdových prostředků – po doložení konkrétního
rozpočtu bude dodatečně hlasováno per rollam.

Plán dalších činností
o Story board - na www s plánem pevných rubrik.
o Omezit publikaci zpráv z uskutečněných akcí – zjistit, zda
zveřejňování zpráv ovlivňuje indexaci.
o Zvýšit počet citovaných článků.
o Nutné prohlášení, že článek nebyl financován z jiných zdrojů než
z klinických.
 Finanční podpora za anglicky psané články případně kvalitní článek
nechat přeložit do anglického jazyka.
 Vytvoření návodu pro recenzenty, jak mají články oponovat.
 Doplnit do Pokynů pro autory povinnost citovat článek
z Otorinolaryngologie a foniatrie.
 Článek, který nesplňuje podmínky, nejde do recenzního řízení a
rovnou se vrací autorovi k přepracování.
Atestační práce
 Zvýšit tlak, na zveřejňování atestačních prací v časopise.
 Předložit seznam všech osob, které atestovali v roce 2018 a zaslali
práci do časopisu.
 Vytvořit vzor atestační práce, která je připravena pro zveřejnění v
časopise. Atestační práce je psána dle instrukcí pro autory
v odborném časopise Otorinolaryngologie a foniatrie.
 Zvýšit komunikaci mezi atestační komisí foniatrie a redakcí časopisu.

17.

Krvácení po TE a AT
 Mezioborové stanovisko k organizaci pooperační péči u dospělých a
dětských pacientů po tonzilektomii a tonzilotomii (ČSORLCHHK,
5

Plzák, Skřivan

Astl
Zábrodský
Plzák
Kalfeřt

Ihned

Ihned

Betka, Lejska

Astl

Chrobok
Vodička

ČSARIM, ČPS) - Stanovisko bylo výborem ORL schváleno.
Text bude zveřejněn na www stránkách a v časopise.
Stanovisko pro adenotomii bude zpracováno odděleně – návrh textu
připraví pracovní skupina Astl, Skřivan, Šlapák.



18.

19.

GUARANT
 Vyúčtování asociačního managementu července – září 2018.
 Aktuální stav sponzoringu pro ČSORLCHHK - 190.000,- Kč.
 Nová sponzorská nabídka 2019.
 Zajištění výplaty podpory mladých ORL lékařů, grantů 2018.
 Návrhy investic – vzdělávání/rozvoj/propagace – výbor posoudí do
příštího jednání v lednu 2019.
 Na příštím setkání se sponzory připravit prezentaci pro partnery.
 Návrhy předložit sekci mladých ORL lékařů.
 Předloženo navýšení hodinové sazby za asociační management –
výbor posoudí do příštího jednání výboru.

Astl

průběžně

Janůrková

Plzák

Různé
 Požadavek na zajištění péče o děti ve vztahu k atestaci z dětské
ORL
o Šlapák, Vydrová, Rosická vyhodnotí, zda se tím má výbor
zabývat.


Výběrová řízení
o Ústí nad Labem - Astl
o Prostějov - Salzman – zrušeno
o Karlovy Vary - Zábrodský



Čestné členství
o Prof. Weber - 4/2019 Ostrava
o Doc. Vokurka - 4/2019 Rinologické dny
o Diplomy jsou připraveny k předání.


o


20.

Leden
2019

Volby
V roce 2019 proběhnou volby do výboru společnosti.

Spolek pro laryngektomovaných (Mgr. Eva Kocábková)
o Nutno zahájit komunikaci a upravit jejich náplň a www stránky.
o Předložen návrh o finanční podporu

Sekce ORL
 Webové stránky sekcí jsou již aktualizovány.
 Výbor připomíná zasílání přehledových článků a příspěvků do příruček
pro praxi.
Sekce mladých
 Vedoucí sekce - Martin Formánek - Ostrava
 Noví členové - Katarína Jankulová – Benešov; Veronika Bandúrová Motol
 Poděkování Fíkovi a Syrovátkovi – zajistí Janůrková
 Noví administrátoři www stránek
o Kalfeřt - Motol
o Plášek – Ostrava je v přípravě, zatím Formánek
o Šatanková - Hradec Králové
o Veselý – Brno
o Černý – Hradec Králové – dohled
Foniatrická sekce
 PR pro sluch.

Plzák,
Zábrodský
Betka, Plzák

Janůrková

Lejska
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Účast na celostátním kongresu SAS.
Jednání na VZP ohledně sluchadel.
Natáčení dvou kurzů na EUNI.

21.

Noví členové společnosti
Dr. Bikbulalov Ruslan, Liberec
MUDr. Bursa Patrik, Ústí nad Labem
MUDr. Holubová Martina, Ústí nad Orlicí
MUDr. Hron Jiří, Praha 4
MUDr. Hruška Zdenko, Ústí nad Labem
MUDr. Hybnerová Františka, Praha 6
MUDr. Menoušková Klára, Kroměříž
Nosov Andrii, Havířov
MUDr. Nováková Věra, Praha 4
MUDr. Tenková Kateřina, Most
Zemanová Zuzana, Praha 4

Komínek

22.

Výborové schůze v roce 2019
●
31.1. 12 h – Praha, setkání se sponzory
●
11.4. Praha – Protonové centrum
●
6.6. – Liberec Foniatrický kongres

Chrobok
Betka
Lejska

Oslovit akreditační foniatrickou komisi s návrhem termínů pro společnou
schůzi – leden či duben.

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

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