
Zápis ze schůze výboru České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie 
hlavy a krku konané dne 23.9. 2011 v Praze 

 
 

Přítomni: Betka, Dlouhá, Chrobok, Kabelka, Komínek, Kostřica, Lejska, Plhoň, Rosická, 
Šlapák, Vokurka, Vydrová, Žallmann, Kamarádová, 
 
Omluveni: Sláma 
 
1.  Kontrola zápisu z výboru České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a 
krku (dále jen výbor a ORL společnost) ze dne 31.5. 2011 
 
1. Informace o průběhu žádosti o kód pro screening sluchových vad všech novorozenců v ČR. 
Doc. Kabelka informoval výbor, že žádost byla připravena ke schválení a pokud nebudou 
další připomínky bude předána na MZd. Výbor společnosti pověřuje Doc. Kabelku k dalšímu 
jednání ohledně screeningu sluchu novorozenců na Ministerstvu zdravotnictví. Další 
informace  bod č. 7 nového zápisu. (zodpovídá Kabelka, termín: do příští schůze výboru). 
 
2. Aktualizace databáze členů ORL společnosti a zvýhodnění členů společnosti při platbě 
registračních poplatků na akce pořádané společností ORL – odsouhlaseno. Bod splněn, dále 
již nebude v zápise řešen.  
 
6. Návrh textu vyhlášky, která upravuje podmínky získání řidičského průkazu pro osoby 
s poruchami sluchu. Vyhláška byla schválena, avšak bez konzultace s ORL společností. 
Doc. Lejska informoval, že novou vyhlášku prostudoval a že má doplňující charakter, Doc. 
Vokurka upozornil, že se porucha sluchu v této novele nevyskytuje. Doc. Dlouhá 
informovala, že se účastnila jednání se zástupci Unie neslyšících. Výbor společnosti ORL 
pověřil doc. Dlouhou k jednání s MUDr. Vrchotovou o možnostech úpravy ve vyhlášce. 
(Zodpovídá: Dlouhá, termín: informace na příští schůzi výboru). 
 
7. Informace o postupu při sdílení kódů s pneumologickou společností.   
Pracovní skupina ve složení doc. Kabelka, prof. Chrobok, prof. Kostřica připravila 2 návrhy 
na požadavky na sdílené kódy. Další informace bod č. 8 nového zápisu. (Zodpovídá: Kostřica, 
termín: do konce roku 2011). 
 
B. MUDr. Vašek požaduje vysvětlení, proč není zaveden chirurgický kmen, výbor společnosti 
ORL pověřuje prof. Betku k vyřešení. (Zodpovídá: Betka, termín do příští schůze).  
 
C. Kódy pro intraoperační neuromonitoring v oboru ORL. MUDr. Chovanec bude jednat 
s dalšími společnostmi, probíhají jednání. (Zodpovídá: Chovanec, termín do konce roku 
2011).  
 
D. Různé  
1. Dne 23.9.2011 byl pracovní skupinou MZ pro sazebník výkonů v připomínkovém jednání 
schválen nový kód pro obor otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku:  
24hodinová jícnová impedance -pH. Výkon slouží k diagnostice extraesofageální refluxní 
choroby.  
Výkon je omezen diagnózami: J387 Jiné nemoci hrtanu, H654 Jiná chronická neinfekční 
otitida,  J458 Astma smíšeného typu. 
Výkon je povolen ke sdílení pneumology. 



K provádění výkonu je třeba absolvovat kurz na specializovaném pracovišti. 
Výkon bude možno vykazovat ZP až po zveřejnění v nové verzi sazebníku výkonů, patrně od 
1.1.2012. (informace o průběhu jednání Vydrová). (Zodpovídá: Vydrová, termín: průběžně). 
 
3. Sdílení kódů s oborem plastická chirurgie.  
Dne 23.6.2011 proběhlo na MZ jednání pracovní skupiny k sazebníku výkonů. Výsledek 
jednání zatím není znám. MUDr. Rosická bude na příštím výboru informovat o výsledku. 
(Zodpovídá: Rosická, termín: do příštího výboru). 
 
4. Úhrady za epitézy používané v ORL oboru.  
v rámci aktualizace Číselníku VZP – ZP k 1. 7. 2011 (verze PZT_810) byl u kódů 
zdravotnických prostředků 
·         0000328 – epitéza individuálně zhotovená 
·         0005247 – oprava epitézy individuálně zhotovené 
doplněn ve sloupci OME (preskripční omezení) symbol S7. 
Zároveň byla v metodice k číselníku VZP – ZP doplněna informace k předepisování epitéz 
(viz str. 15 a 16 metodiky) a uvedeno vysvětlení symbolu S7, tj. rozšíření preskripce o čtyři 
vybraná pracoviště ORL fakultních nemocnic Praha Motol, FN u sv. Anny Brno, Ostrava, 
Hradec Králové v souladu s návrhem  ORL společnosti. 
 Aktuální metodika k číselníku VZP – ZP je k dispozici např. na: 
http://www.vzp.cz/uploads/document/1309764141-Metodika_PZT_810.pdf 
Bod splněn, dále již nebude v zápise řešen.  
 
 
6. Společná komise s pediatrickou společností – guidelines pro středoušní zánět . Proběhla 
jednání s MUDr. Cabrnochovou, probíhá příprava kódu (Zodpovídá: Šlapák, termín: trvá). 
 
7. Cena ORL společnosti za nejlepší publikace.  
Termín příjmu prací do 30.10.2011, bude stanovena hodnotící komise – návrh na složení prof. 
Pellant, prof. Stárek a prof. Šlapák. Hodnotit se bude s přihlédnutím na impakt faktor článku. 
Výsledky budou vyhlášeny na 51. otologickém dni, odměna pro vítěze byla odsouhlasena ve 
výši 5000 Kč. Prof. Šlapák připraví vyhodnocení prací. (Zodpovídá: Šlapák, termín: zprávu 
podá na příštím výboru). 
 
 
III.  Příprava voleb do výboru ORL společnosti  
Volby proběhnou korespondenční formou. Na 51. otologickém dni dne 1.12.2011 v Hradci 
Králové bude  členská schůze ORL společnosti, na této členské schůzi budou vyhlášeny 
výsledky voleb.  
 
Volební lístky budou odeslány koncem října 2011, distribuci zajistí firma Guarant. Návrh 
volebního lístku připraví prof. Kostřica a doc. Vokurka. Volební komise byla výborem 
schválena ve složení:  
Předsedkyně: MUDr. Daniela Hoffmannová – Brno ORL klinika U sv. Anny  
Členové:  MUDr. Josef Machač – Brno Dětská ORL klinika  
                 MUDr. Radan Havlík, Ph.D. – Brno AUDIOFON   
Voleno bude 13 osob do výboru společnosti ORL a 3 osoby do revizní komise. 
(Zodpovídá: Kostřica, Vokurka, Kamarádová, termín: kontrola příští výbor, informaci podá 
na Glaxo Fóru Betka). 
 



 
 
 
 
IV.  3. kongres evropské konfederace ORL-HNS (CE-ORL-HNS) EUFOS 2015 v Praze – 
prezentace na kongresu v Barceloně 4. 4. 2011 
Prof. Betka připravil prezentaci ve spolupráci s firmou Guarant – další informace v bodu č.4 
nového zápisu. Bod splněn, dále již nebude v zápise řešen.  
  
V. Vzdělávací program oboru otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku – zpráva 
z jednání na MZ ČR 
Stále žádné další zprávy. (Zodpovídá: Betka, termín: do příštího výboru). 
 
VI.  4. Slovensko-český kongres otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, 12. 
Dunajské symposium, 58. Kongres SSO – 1. informace 
prof.Šlapák poděkoval za úspěšnou organizaci kongresu. Bod splněn, dále již nebude v zápise 
řešen.  
 
 
VII . Jednodenní chirurgie  
Prim. Sláma měl podat informaci ke schválení výkonů jednodenní chirurgie. Z důvodu 
nepřítomnosti prim. Slámy úkol trvá.(Zodpovídá: Sláma, termín: příští schůze výboru). Další 
informace bod č. 6 nového zápisu.  
 
VIII.   Různé  
 

3. Nabídka šéfredaktorky časopisu Endoskopie Strouhalové posílat členům ORL 
společnosti časopis zdarma – žádost o poskytnutí databáze adres členů ORL společnosti. 
Zatím probíhá příprava databáze (zodpovídá: Betka, termín: průběžně).  
5. Česko-slovenský ORL kongres v roce 2013 proběhne ve dnech 23.-25.5.2013 v Hradci 
Králové. (Zodpovídá: Chrobok, termín: průběžně). 
6. Termíny akcí ORL společnosti: 
- Umělecký hlas 11. – 12.5.2012 – Bratislava  
- Seminář Lázně Sedmihorky 19. – 21.10. 2011  
- 51. otologický den k 85. narozeninám prof. Faltýnka 1. 12. 2011 Hradec Králové + 
členská schůze  

-    Kongres mladých ORL lékařů 13.-15.9.2012 Svratka 
- ORL Fórum – 6. 10. 2011 v Praze  
- 24. mezinárodní kurz endonazální endoskopické chirurgie – 1. – 4. 11. 2011 v Praze  
- Foniatrické dny v Plzni 13. – 14.10. 2011 
- Foniatrické dny  - 90 let foniatrie – začátek října 2012 v Praze 
- Seemanův den 17. 2. 2012  v Praze 
- Kongres SAOF 4.-5.11.2011 (jedná se o volební kongres) v Humpolci 
- 74.kongres České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku 13.-

16.6.2012 Mikulov (prof. Šlapák do příštího výboru připraví návrh na program) 
7. Probíhá příprava článku k 90. výročí založení ORL společnosti do ORL časopisu a 
k prezentaci na 51.Otologickém dni. (Zodpovídá: Betka, MUDr. Voldřich, termín: 
obratem). 
9. Webové stránky ORL společnosti. Výbor navrhuje odměnu pro MUDr. Erbáka ve výši 
20.000 Kč a pověřil doc. Rosickou proplacením (Zodpovídá: Rosická, termín: obratem). 



 
Doc. Vokurka byl pověřen, aby na webové stránky ORL společnosti vyvěsil formulář 
přihlášky pro nové členy.  (Zodpovídá: Vokurka, termín: obratem). 

 
 
2. Vydávání časopisů ČLS JEP a spolupráce s Medical Services 
Šéfredaktor časopisu Prof. Astl a Guarant projednají nabídku společnosti Medical Services, 
zjistí jaké jsou podmínky a zda vyhovují potřebám ORL společnosti. Výbor ORL pověřuje 
prof. Astla a Guarant k zjištění podrobností k nabídce na vydávání časopisu  Prof. Betka předá 
informaci o pověření prof. Astlovi. (Zodpovídá: Astl, Kamarádová, termín: do konce roku 
2011).  
 
3. Kultivace Seznamu zdravotnických výkonů 
Referuje MUDr. Rosická – při procesu kultivace byla deklarována  potřeba zajistit sjednocení 
časů a výkonů a použitých přístrojů a nástrojů i materiálů podle vytvořených číselníků. 
Připomínky ke „kultivaci“ bude řešit ministerstvo jednotlivě s každým oborem. Je třeba se na 
to připravit a k jednání se přihlásit.  Výbor vždy určí zodpovědnou osobu k jednání s MZd. . 
Dne 23.6. se MUDr. Rosická účastnila prezentace úprav Seznamů zdravotnických úkonů. 
V návrhu je zrušení výkonových kódů pro komplexní, cílená a kontrolní vyšetření dětských a 
foniatrických. U některých výkonů, kde došlo k navýšení kalkulované četnosti použití 
přístrojů (zejména endoskopických) se úhrady za  výkony  snižují o cca 36 Kč/výkon. 
Dále v diskuzi pokračuje MUDr. Plhoň – je možnost úpravy. Jedná se zatím o návrh, dosud 
změny nejsou schváleny. Dále doporučuje, aby výbor poslal stanovisko, že nelze zrušit kódy 
klinických vyšetření foniatrických a nezohlednit časovou větší náročnost u klinických 
vyšetření dětí v ORL (připraví dr. Plhoń). Je nutné zdůvodnit, proč se nově vypočítaná 
bodová hodnocení u jednotlivých redukovaných výkonových kódů nedají použít. Existuje 
počítačový program, kam má každá odborná společnost zajištěn jeden přístup. Za ORL je to 
MUDr. Helena Rosická.   
Dne 13.10.proběhne zasedání komise včetně zaškolení – za ORL se bude účastnit MUDr. 
Rosická, prim.Vydrová navrhuje účast Ing. Vošahlíkové, doc. Kabelka navrhuje oslovit při 
revizi našich výkonů v sazebníku  prim.Jurovčíka nebo MUDr. Groha. Jmenovaní budou 
pozváni. 
Na příští jednání výboru připraví MUDr. Rosická přesné instrukce pro členy výboru. 
(Zodpovídá: Rosická, Plhoň, termín: do příštího výboru).  
 
4.  3. kongres evropské konfederace ORL-HNS (CE-ORL-HNS) EUFOS 2015 v Praze 
kongres EUFOS 2015 v Praze – prezentace na kongresu v Barceloně 4. 4. 2011 
Prof. Betka informoval výbor o úspěšné kandidatuře ORL společnosti na konání EUFOS 2015 
v Praze. Termín kongresu je stanoven na 7.-11.6.2015, místo konání Kongresové centrum 
Praha, webové stránky kongresu budou www.ceorlhnsprague2015.com 
Výbor ORL společnosti pověřuje doc.Vokurku, aby na webové stránky ORL společnosti 
vyvěsil obratem krátkou informaci o výsledku konkursu v Barceloně včetně uvedení 
přidělených webových stránek. (zodpovídá: Betka, Vokurka, Guarant, termín: průběžně) 
 
5. Problematika standardů a nadstandardů 
Prof. Betka informuje o rozeslání dopisu od ČLS JEP a o jednání s prof. Blahošem. Prof. 
Blahoš žádal do 15.8. o zaslání výkonů, následně termín posunut do 15.11. 
Řešení a návrh – nutno stanovit určité výkony, které jsou nadstandardní, nutno prověřit revizí. 
Dále je potřeba pověřit sekce společností, aby sestavily návrh nadstandardů, které budou 
následně výborem projednány, v platnosti by měly být od roku 2013. 



Výbor ORL považuje řešení otázky nadstandardů a účast na jejich tvorbě za principiální 
oblast zájmu. Příští týden bude sekcím ORL společnosti odeslána žádost o vypracování 
návrhu nadstandardů v kompetenci sekcí s přihlédnutím k překrývání jednotlivých oborů 
(Zodpovídá: Betka, Kabelka, Vokurka, termín: do příští schůze výboru). 
 
 
6. Jednodenní chirurgie 
Tento bod jednání se přesouvá na příště, až bude přítomen prim. Sláma. MUDr. Plhoň 
doplňuje informaci. 
Tím, že v krajích se nekoncepčně omezuje lůžková péče, například uzavřením na víkend 
včetně i pohotovostních služeb (Děčín), ubývá operačních dnů jejich rušením před víkendem. 
To vede pak i k prodlužování objednacích dob k operacím a v podstatě diskvalifikuje takové 
pracoviště i k provádění jednodenní chirurgie, když na nich není zajištěna nepřetržitá služba 
k řešení možných následných komplikací. Doporučení – výbor odborné společnosti ORL  by 
měl sepsat stanovisko na odbor zdravotnictví příslušných krajů, že zřizovatelé nemohou 
nekoncepčně uzavírat lůžková zařízení bez adekvátně zajištěné odborné ORL ambulantní a 
zejména akutní odborné služby. Jedná  se o celorepublikový problém. 
Prof. Betka – napíše dopis, že výbor ORL se zabýval problémy nekoncepčnosti zdravotnické 
péče, kdy jsou uzavírána lůžková zařízení. V takových případech je nutno konzultovat 
s výborem ORL společnosti. Dopis bude zaslán na MZd, odbor zdravotnické péče. Výbor 
dostává opakovaně podněty z různých částí ČR. (Zodpovídá: Betka termín: obratem). 
 
7. Screening sluchu u novorozenců 
Doc. Kabelka referuje – proběhla jednání s doc. Duškem z Institutu biostatistiky a analýz 
Masarykovy univerzity Brno, který vede statistiky některých screeningů v České republice. 
S využitím jeho know how  a 100 tis. Kč od sponzorů je připravován pilotní screening 
využívající základnu především Moravskoslezského kraje pro rok 2012.   
Na konci roku 2010 přijaté kódy pro screening a rescreening sluchu byly „překlopeny“ do 
počítačové verze a měly by být připraveny pro zařazení do sazebníku. 
Výbor pověřuje doc. Kabelku pokračováním v přípravě celoplošného screeningu sluchu u 
novorozenců v České republice. 
 
8. Sdílení výkonů 
S pneumologickou společností dořešeno. 
Doc. Kabelka referuje –  pro dětské ORL kliniky byly endoskopické kódy pneumologickou 
společností  opětovně potvrzeny. Podklady od  prof. Kostřici a prof. Chroboka byly 
předloženy výboru v přehledu. Je potřebné vybrat cíleně kódy, kde bude společnost ORL 
žádat sdílení  společnost pneumologickou o schválení.  
(Jednání s předsedou pneumologické společnosti si bere za úkol prof. Kostřica, termín: konec 
roku 2011). Na příští schůzi výboru nutno rozhodnout kdo vybere kódy.  
 
Výbor ORL  zařadil výuku endoskopických dovedností do základního curricula předatestační 
přípravy ORL oboru a pro výkon těchto selektivních výkonů není  potřebný další 
specializovaný kurz.  
 
9. Informace z jednání na MZ ČR – o kvalitě a racionalizaci poskytované chirurgické 
péče - vypracování standardů a doporučených postupů, legislativa, pojišťovny. 
Doc. Kabelka byl delegován prof. Betkou na jednání za ORL, podle představy MZ ČR by 
měla do budoucna proběhnout  příprava některých standardů. Podle předsedající budou 
rozeslány instrukce ohledně dalšího postupu. Prof. Kostřica informoval, že v minulosti byly 



připraveny doporučené postupy. Výbor bere na vědomí.  Další postup a aktivity budou 
upřesněny po obdržení informací z MZ ČR. 
Nový vývoj – na příštím výboru bude informovat prof. Betka.  
 
 
 
 
 
10. Jednání ve zdravotním výboru SČR o změnách ve sluchové protetice 
Doc. Dlouhá informuje o změnách ve sluchové protetice – sluchově postižení žádají o 
vyjádření ke sluchadlům pro děti – zjednodušené indikační skupiny u dětí. Byl sepsán dopis, 
zatím bez odpovědi. Výbor pověřuje Doc.Lejsku a doc. Dlouhou se sekci foniatrickou a 
audiologickou o koncepční vypracování dokumentu k této problematice. (Zodpovídá: Dlouhá. 
Lejska, termín: příští výbor) 
 
11. Vyhláška o řízení motorových vozidel – dopis MZ ČR 
Prodiskutováno, žádný závěr. Bod dále již nebude v zápise řešen.  
 
 
12. Mimořádný sjezd delegátů ČLS JEP 
Sjezd se koná ve středu 7.12.2011 od 15:00, za ORL se jako delegáti zúčastní doc. Dlouhá a 
prim. Vydrová. Prof. Betka bude ČLS JEP informovat. (Zodpovídá: Betka, termín: obratem). 
 
13. Novela přílohy zákona o veřejném zdravotním pojištění – seznam zdrav. prostředků 
hrazených z veřejného pojištění 
Doc. Vokurka referuje – MZd zaslalo dopis ORL společnosti se seznamem zdravotnických 
prostředků k připomínkám, ty však nesmí mít vliv na ceny. Doc. Vokurka v seznamu změny 
označil, upozornil však, že obsahuje chyby z minulosti. Některé finanční limity byly naopak 
pro ORL navýšeny. Výbor bere na vědomí. Bod splněn, dále již nebude v zápise řešen.  
 
 
14. Návrh vyhlášky o požadavcích na minimální personální zabezpečení zdrav. služeb a 
na minimální technické a věcné vybavení zdrav. zařízení 
Prof. Chrobok – byla sjednocena terminologie mezi ORL a foniatrií, u personální otázky 
doplněna na foniatrii sestra. Výbor bere na vědomí. Bod splněn, dále již nebude v zápise 
řešen.  
 
 
15. Problematika stomické sestry 
ORL společnost nemá zájem vstupovat do problematiky stomické sestry. Prof. Betka bude 
informovat prof. Pellanta. Bod splněn, dále již nebude v zápise řešen.  
 
 
16. Lázeňská péče 
Ningerovy dny 14.-15.10., Luhačovice. Prof. Šlapák navrhuje zachovat lázeňskou péči tak, 
jak byla poskytována. Výbor ORL schvaluje. Bod splněn, dále již nebude v zápise řešen.  
 
17. Občanské sdružení  
Prof. Betka založí v ČSOB účet pro OS, další informace na příštím výboru. (Zodpovídá: 
Betka, Kamarádová, termín: do příštího výboru).   



 
 
18. Různé 

1) Prim. Vydrová informovala výbor společnosti o úspěšné kandidatuře Hlasového a 
sluchového centra Praha na pořádání příštího evropského kongresu Paneuropean 
Voice Conference (PEVOC) v roce 2013 v Praze. Zároveň požádala výbor společnosti 
o záštitu ORL společnosti nad PEVOC konferencí. Hlasové a sluchové centrum Praha 
uspělo se svou kandidaturou na letošním PEVOCU v Marseille proti kandidátům z 
Portugalska a Německa. PEVOC je multidisciplinární konference, jejímž ústředním 
tématem je lidský hlas z různého úhlu pohledu. Medicínskou problematiku zaštiťuje 
European Laryngological society. Dalšími tématy konference jsou věda a výzkum v 
oblasti lidského hlasu, hlasová terapie, pedagogika zpěvního a mluvního 
hlasu. Spolupořadateli Paneuropean Voice Conference v Praze budou: Divadelní 
fakulta AMU, Výzkumné centrum hudební akustiky HAMU a Katedra experimentální 
fyziky University Palackého v Olomouci. 
Termín: 21.8.-25.8.2013, místo konání: Rudolfinum a prostory Pražské konzervatoře. 
 (Zodpovídá: Vydrová, pořadatel Guarant, Kontrola přípravy:   
průběžně). 

2) ORL společnost dluží organizaci International Federation Head and Neck Oncology 
Society (IFHNOS) za 5 let členský poplatek ve výši 400 USD. Bylo schváleno 
doplacení tohoto dluhu. (Zodpovídá:Rosická, termín: obratem). 

3) European Union of Audiology – ORL společnost  bude nově zastupovat prof. Syka a 
MUDr. Radan Havlík. Prof. Betka bude informovat prof. Syku a dr. Havlíka o jejich 
pověření a European Union of Audiology bude informovat o jmenování prof. Syky a 
dr. Havlíka zástupci ORL společnosti. (Zodpovídá: Betka, termín: obratem).  

4) ČLS JEP poslala statistický přehled o ORL (členská základna, čestní členové, medaile. 
Výbor pověřuje  MUDr. Rosickou na příštím výboru podat zprávu o členské základně, 
včetně aktuálního seznamu čestných členů a členů, kteří obdrželi medaile.  
(Zodpovídá: Rosická, termín: do příštího výboru). 

5) ČLS JEP požaduje zasílání zápisu z výborových schůzí společnosti ORL. Zápisy 
budou zasílány na sekretariát ČLS JEP vždy po schválení na výboru společnosti, totéž 
platí o vyvěšení na webové stránky ORL společnosti. (Zodpovídá: Kamarádová, 
termín: průběžně).  

6) Dopis z ČLK paní Šmilauerová – do konce roku 2012 mohou lékaři žádat o vydání 
diplomů za celoživotní vzdělávání 
Výbor pověřuje doc. Vokurku zpracováním a umístěním na web. Novinky 
v celoživotním vzdělávání – tyto novinky se týkají úpravy kreditů a diplomů za 
celoživotní vzdělávání + umístit odkaz k podrobnostem na stránkách ČLS JEP. 
(Zodpovídá: Vokurka, termín: obratem). 

7) Vznikla Společnost robotické chirurgie – výbor bere na vědomí. Bod již dále nebude 
v zápise  řešen.  

8) Výročí prof. Kaufmana – akce se koná v údolí Kačerov, účast řeší prof. Betka. 
(Zodpovídá: Betka, termín: průběžně). 

9) Schváleno čestné členství prof. Eckela. Výbor řeší další návrhy na čestné členství – 
doc. Rosická zajistí seznam dosud udělených čestných členství, prof. Chrobok 
navrhuje seznam zveřejnit v časopise. (Zodpovídá: Rosická, Chrobok, termín: zprávu 
podá Rosická na příštím výboru ). 

10) Povinná přeregistrace  zdravotnických zařízení – referuje MUDr. Plhoň. Jde o přílepek 
k již PS PČR schválenému zákonu o zdravotních službách, kde se bezdůvodně 
stanovuje povinnost obnovení registrace všech zdravotnických zařízení, protože platné 



registrace do tří let od nabytí platnosti uvedeného zákona zaniknou. Výbor doporučuje 
sepsat jménem ORL společnosti vyjádření, že ORL neshledává důvody k přeregistraci 
zařízení. Dopis bude adresován na zdravotní výbor PS PČR. (Zodpovídá, Plhoň, 
Betka, termín: do výboru 30.11.2011).   

11) Výbor projednal a schválil přijetí 2 nových členů ORL společnosti.  
MUDr. Eva Nártová, 1984 
MUDr. Alena Kolesárová, 1982 
 

12) Česko-polský fond – D. Kamarádová informovala o podání žádosti o dotaci z Česko-
polského fondu. Byla dohodnuta příprava žádosti na kongres v Mikulově. Prof. Betka 
napíše doporučující dopis prof. Skarzynskému. (Zodpovídá Šlapák, Kamarádová, 
termín: průběžně). 
 
 

Příští schůze výboru se bude konat 21.10. 2011 v 10:00 na klinice ORL, Motol, další termín 
schůze je 30.11. 18:30 v Hradci Králové. 
 
Zapsala: Daniela Kamarádová  
Zápis přečetl a s připomínkami a doplňky schválil: prof. MUDr. Jan Betka, DrSc.  


