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ZÁPIS  

Č.j. 2012/04/26 

 
Ze schůze výboru České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP 

ze dne 13. června 2012; 11.00 – 14.30; Hotel Galant, Mikulov  

 

 
Přítomni (bez titulů):  Chrobok, Kabelka, Komínek, Moravec, Rosická, Slípka, Šlapák, Vokurka,  
    Kamarádová,  
 
Hosté:    Klozar, Kracík, Brejchová (Guarant) 
 
Omluveni:   Betka, Vydrová, Kostřica, Kunt, Lejska, Plhoň 
 
Schválení programu. 
 Program byl schválen hlasy všech přítomných. 
 
Schválení zápisu ze schůze výboru ORL konané dne 26.4.2012 
 Zápis byl schválen hlasy všech přítomných. 
 
 

č. Úkol 
Termín 
splnění 

Zodpovídá 

1.  Kontrola úkolů z výboru společnosti ze dne 26.4.2012    

a) Cena ORL společnosti za nejlepší publikace za rok 2011.  
Komise ve sloţení Šlapák, Stárek, Pellant rozhodla o udělení cen a 
finanční odměny, slavnostní vyhlášení proběhlo při zahájení 74. 
sjezdu ORL společnosti v Mikulově. 

ihned Komínek, 
Šlapák 
Chrobok 

b)  Kvalita a racionalizace poskytované chirurgické péče –  
Kabelka zjistí, komu kdy a v jaké podobě se budou zpracované 
metodiky předkládat. 

 
příští 
výbor 

 
Kabelka 

c) Preventivní prohlídky v riziku hluku – sepsat jasná legislativní 
nařízení pro lékaře, aby sami mohli rozhodovat, zda vyšetření 
poskytnou. 

 
příští 
výbor 

 
Moravec 
Plhoň 

d) Oborová komise IGA – členství v komisi končí Betkovi a Kracíkovi, 
nutné ohlídat, aby místa zůstala zachována a zároveň upřesnit, kdo 
zastupuje ORL společnost 

 
ihned 

 
Kracík 

e) Komise MZ jednající o prostředcích zdravotnické techniky 
20.6. proběhne jednání v Praze, výbor pověřuje jednáním doc. 
Smilek, MUDr. Talach, doc. Dlouhá, doc. Lejska, doc. Kabelka, 
MUDr. Jedlička. 

 
ihned 

 
Lejska 
Jedlička 

2.  74. Sjezd ORL společnosti – Mikulov 
Celkem zaregistrováno 500 osob včetně 100 pediatrů, rozpočet 
vyrovnaný 

 
ihned 

 
Šlapák 

3.  Plán příštích kongresů 
2013 – ČS sjezd - Hradec Králové 
2014 – Č sjezd 
2015 – Evropský ORL kongres, ČS sjezd na Slovensku 

 
příští 
výbor 

 
Slípka 
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2016 – Č sjezd 
2017 – ČS sjezd V ČR 
Slípka dohledá rotaci (místa a termíny) předchozích sjezdů a na 
příštím výboru budou diskutována místa konání budoucích sjezdů. 
Na rok 2015 je také zvaţována varianta spojení Evropského ORL 
kongresu a ČS sjezdu – nutno projednat s prof. Profantem a prof. 
Betkou 

4.  Kutvirtova cena – výherci 
Kategorie do 35 roků: 
Rotnáglová, E., et al. HPV involvement in tonsillar 
cancer: prognostic significance and clinically relevant  markers. Int. 
J.Cancer, 2011, 121: 101-110. Odměna 5 000 Kč 
 
Kategorie nad 35 rok dvě ceny: monografie + publikace 
monografie:  Dršata et al.: Foniatrie, Hlas, Havlíčkův Brod: Tobiáš, 
2011, s. 321 ISBN 8073111160 odměna 2 500 Kč 
Publikace: Komínek, P. et al. Revision endonasal 
dacryocystorhinostomies. Analysis of 44 procedures. Rhinology 
2011, 49 (3)? 375-80. Odměna 2 500 Kč 
 
Diplomy a podklady pro odměny předány na zahájení 74. sjezdu 
ORL společnosti 

  
Šlapák 

5.  Činnost Guarant 
Připraven rozpočet a návrh na 75. sjezdu v HK, nabídka pro 
partnery a sponzory bude upravena dle zkušeností ze sjezdu 
v Mikulově. 
Guarant dále připraví návrh na zlepšení ekonomické situace ORL 
společnosti. 
Guarant také připraví návrh na novou strukturu webu ORL 
společnosti.  

 
příští 
výbor 

 
Kamarádová 

6.  Hospodaření ORL společnosti 
Společnost má 800 členů, z toho 634 platících (neplatí členové nad 
65 let). 
Členský příspěvek nyní 130 Kč + 395 Kč časopis + 280 Kč členství 
v ČLS JEP. 
ORL společnost můţe vyuţívat příjmy pouze z příspěvků do ORL 
společnosti, nyní na účtu 41.000 Kč, fond se stále sniţuje vzhledem 
k nárůstu nákladů (materiál, sluţby – poštovné, cestovné, personální 
náklady, ostatní). 
Časopis – dosud v mírném zisku i přes zvýšení DPH na 14%. 
Nutno připravit plán a nutné kroky k udrţení financování společnosti. 

 
příští 
výbor 

 
Chrobok 
Kunt 
Rosická 
Kamarádová 

7.  Odborné akce  
Společnost doporučuje organizátorům zajišťovat kredity v rámci 
celoţivotního vzdělávání přes ORL společnost.  
Příprava formuláře pro ţádost se přesouvá na září. 
Je nutné ohlídat kolizi v konání odborných akcí ve stejném termínu. 
Guarant navrhne moţnosti, jakým způsobem této kolizi zabraňují 
jiné odborné společnosti. 

 
příští 
výbor 

 
Komínek 
 
 
 
Kamarádová 

8.  WWW stránky 
Vlastníkem je SAOF, doména bude převedena na ORL společnost. 
Administrátorem je MUDr. Erbák, který souhlasí s předáním této 
činnosti sekci mladých ORL pod vedením MUDr. Černého. Redakční 
systém webu je nedostatečný, hledá se nové řešení. 
Guarant připraví návrh na změnu struktury a doplnění stránek o 
nové záloţky (záloţka pro veřejnost, foniatrie…) 

  
Komínek 
Kamarádová 



 3 

9.  Doporučený postup pro pediatry u Otitis media acuta (OMA) 
Příprava metodiky 

 
příští 
výbor 

 
Šlapák 

10.  Screening sluchu 
Metodický pokyn oponován pediatry a jejich připomínky 
zapracovány. Materiál je připraven k předloţení na MZ ČR. 
Moravsko-slezský kraj vyuţívá software k tomuto vyšetření, k jeho 
pouţití je nutné zakoupit licenci. Nutno dořešit kdo a jakým 
způsobem zajistí přístup i pro další nemocnice. 

 
příští 
výbor 

 
Kabelka 

11.  Zdravotnické prostředky pro sluchově postižené 
V nové vyhlášce byly upraveny ceny, u kochleárních implantátů je 
nutné změnit metodiku úhrady, jelikoţ se zvedla spoluúčast rodičů 
aţ na 130.000 Kč, coţ povede k nezájmu o tyto implantáty. Kabelka 
připraví dopis, který bude na hlavičkovém papíře ORL společnosti 
zaslán na MZ ČR. 

 
ihned 

 
Kabelka 
Chrobok 

12.  Kódy dětská ORL 
Jednání na MZ zatím neúspěšná, dětské kódy budou hrazeny stejně 
jako pro dospělé. Pro lékaře je tento princip ekonomicky nevýhodný. 

 
příští 
výbor 

 
Kabelka 

13.  Kultivace výkonů 
Proběhlo jednání ohledně ambulantních kódů, cena optiky byla 
zachována dle původně platného počtu pouţití. Dále byla navýšena 
sazba za endoskopické výkony o 24-26 Kč a paracentéza o 22 Kč. 
Vyhláška je platná od ledna 2013. 
Rosická připraví podrobnou zprávu z jednání. 

 
příští 
výbor 

 
Rosická 

14.  Jednodenní chirurgie 
Proběhlo jednání na VZP (Chrobok a Klozar). Odsouhlasené kódy 
na jednodenní chirurgii budou vykazovány pod jiným kódem, který 
bude zahrnovat 24 hodinovou péči o pacienta. Nutno pokračovat 
v jednáních v rámci pracovní skupiny. 
Odsouhlasené kódy:  
Jednodenní péče: 
71521 Resekce boltce s posunem koţního laloku místně 
71619 Exstirpace antrochoanálního polypu 
71671 Maxilární intranazální antrostomie 
71725 Vytvoření fonační píštěle 
Zákrokové sálky: 
71519 Resekce boltce s primární suturou 
71635 Mukotomie nebo konchektomie 
71767 Sialolitektomie 

 
trvale 

 
Chrobok 

15.  VZP péče v ORL 
VZP usiluje o redukci lůţek na 1000 lůţek v celé ČR. Vytvořený 
seznam s lůţk.zařízeními, počty lůţek a jejich obloţnosti nebude 
veřejně publikován, citlivá data. 

 
trvale 

 
Chrobok 

16.  Sekce lékařů lůžkových pracovišť 
Sekce zpracovala přehled lůţkových pracovišť – viz předchozí bod. 
Přehled je k dispozici výboru. 

 
trvale 

 
Kracík 

17.  Zpráva o činnosti výboru 
Schválena a bude přednesena v rámci 74. sjezdu ORL společnosti 

  
Chrobok 

18. Různé 
a) Akreditační komise – ČLK ţádá o jmenování dvou osob, 

které se budou účastnit atestací – Dlouhá, Kabelka 
b) SUKL – problematika Arlevertu – poslán dopis,  

sepsat moţnosti pouţití tkáňového lepidla 

 
  
ihned 
 
ihned 

 
 
Kabelka 
 
Moravec 
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Noví členové:  

        MUDr. Kan Eugen, Nemocnice Kyjov, ORL oddělení, 
Stráţovská 1247, 697 33 Kyjov, eugenkan@hotmail.com  

  

        MUDr. Rotnáglová Eliška, Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku 
1. LF UK a FN v Motole, V Úvalu 84, 150 06  Praha 5, 
e.rotnaglova@seznam.cz 

  
        MUDr. Adamčíková Ludmila, Vojenská nemocnice Brno, ORL 

oddělení, Zábrdovická 3, 636 00  Brno, 
l.adamcikova@gmail.com 

  

        MUDr. Kobzanová Radka, ORL ambulance, J. Švermy 378, 
295 01 Mnichovo Hradiště, radka.kobzanova@post.cz 

  

        MUDr. Hacarová Malvína, Ordinace ORL a alergologická 
poradna, Dobnerova 26, 779 00 Olomouc 9, malvinah@volny.cz 

  
  
Ţádosti o sníţení členských příspěvků z důvodu mateřské dovolené: 

        MUDr. Kachlíková Dana, Na Luzích 415/35, 160 00  Praha 6, 
dana.karlova@centrum.cz 
  

        MUDr. Zborayová Katarína, Labská Louka 656/11, 500 11 
Hradec Králové, zborayova@email.cz 

  

   MUDr. Havelková Irena, Jana Masaryka 1322/4, 500 12 Hradec  
     Králové, havelkova.irena@email.cz 

 
trvale 

 
Komínek 

19. Časopis ORL 
Jednání redakční rady – příloha  

  
Astl 

20. Příští schůze:   
6. 9. Praha, 11.10 Praha, 5. 12. Praha 
 

 
trvale 

 
Kamarádová 

 
prof. MUDr. Viktor Chrobok,CSc.                         doc. MUDr. Pavel Komínek, Ph.D., MBA 
                předseda                                                                            vědecký  sekretář 
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