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ZÁPIS  

Č.j. 2013/04/04 

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

ze dne 23. května 2013; 09.00 – 13:00; Univerzita Hradec Králové 

 

 
Přítomni (bez titulů):  Chrobok, Kabelka, Komínek, Kracík, Moravec, Plhoň, Rosická, Slípka, 

Vydrová, Kamarádová 
 
Omluveni:   Betka, Lejska, Kostřica, Kunt, Šlapák 
 
Hosté:    Astl, Černý, Dršata, Chovanec, Kraus, Skřivan, Vodička, Profant 
 
Schválení programu. 
 Program byl schválen hlasy všech přítomných. 
 
Schválení zápisu ze schůze výboru ČSORLCHHK konané dne 4.4.2013 
 Zápis byl schválen elektronicky v dubnu 2013. 
 
 

č. Úkol 
Termín 
splnění 

Zodpovídá 

1.  Kontrola úkolů z výboru společnosti ze dne 4.4.2013   

 Problematika změny názvu odbornosti otorinolaryngologie a 
chirurgie hlavy a krku 
Diskutováno na akreditační komisi, MZ ČR změnu názvu odbornosti 
zamítlo. Zůstává název Otorinolaryngologie (viz příloha 1a, 1b). 
 
Žádost, aby BAHA sluchadla mohla být přidělována na 
akreditovaných foniatrických pracovištích  
VZP zamítla, foniatři nemohou přidělovat BAHA sluchadla softband 
(viz příloha 2a, 2b) 

  
Chrobok 
 
 
 
 
Chrobok 

2.  75. Sjezd ORL společnosti – Hradec Králové 
Přednášky v aule a v J1 budou nahrávány na video, po skončení 
kongresu budou společně s e-postery uloţeny na www stránkách 
k dispozici účastníkům kongresu a od září k dispozici i členům ORL 
společnosti. Webmaster bude sledovat návštěvnost a zájem o tento 
benefit pro členy. 

 Počet účastníků 570 

 Do 35 let pouze 43 účastníků z celkového počtu!!! Nízký 
počet, nutno v budoucnu řešit, jak umoţnit a podpořit účast 
mladých ORL lékařů 

 Počet firem 37 

 
 

 
Chrobok 
 
 
 
 
 

3.  Paneuropean Voice Conference (PEVOC) v Praze  
www.pevoc.cz, 21.-24.8. 2013 v Praze, Rudolfinum, budova praţské 
konzervatoře, 10. ročník 
Odborný program je připraven, zvaní zahraniční hosté. Podrobné 
informace budou zveřejněny v ORL news a zároveň na webu ORL 
společnosti během června s výzvou k registraci.  

  
Vydrová 
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4.  Zpráva o přípravě 3. kongresu CE-ORLHNS 2015 v Praze 
Kongres bude spojen současně s česko-slovenským kongresem, 
který měl původně být na Slovensku. Následující dva česko-
slovenské kongresy budou na poté na Slovensku. 
Nutno dohodnout, zda vytvořit oddělenou sekci (půlden aţ celý den) 
pro ČR a SR v češtině/slovenštině. 

  
Chrobok 
Betka 
 
Vydrová 

5.  Akreditační komise, vzdělávání 
Zákon nařizuje kontroly akreditačních zařízení, je povinností 
managementu nemocnic komunikovat s MZ ČR, probíhá zároveň re-
akreditace zařízení. 
prof. Astl. připraví informaci do ORL news. 

  
Astl 

6.  PLDD 
Dopis na MZ ČR: záměr uznat obor Praktické dětské lékařství jako 
vstupní obor do kvalifikačního kurzu dětská otorinolaryngologie. 
Vzdělávací program oboru Praktický dětský lékař v ţádném případě 
neodpovídá poţadavkům na vzdělání v oboru dětská 
otorinolaryngologie. 

 Kabelka 

7.  Kutvirtova cena 
V rámci kongresu bude přiděleno ocenění za dvě práce 
Kutvirtova cena 2012 
komise: prof. Šlapák, prof. Pellant, prof. Stárek 
Kategorie do 35 roků nebyla přihlášena ţádná práce, nutno podpořit 
zájem mladých do 35 let. 
Kategorie nad 35 roků 
monografie 
    Čelakovský et al.: Krční metastázy  
    Havlíčkův Brod: Tobiáš, 2012  ISBN 978-80-7311-131-1 
původní práce 
    Zábrodský et al.: Immediate revision in patients with bilateral   
    recurrent laryngeal nerve palsy after thyroid and parathyroid    
    surgery. How worthy is it? Acta Otorhinolaryngol Ital 2012;32:222- 
    228 

 Komínek 
 

8.  Foniatrické kódy 
3 klinické kódy budou zrušeny a budou nahrazeny novým kódem 
72024 – platné pro foniatry, připraveno k podpisu MZ ČR, k platnosti 
od 1.1.2014. Nový registrační list je připraven k podpisu. 
Informace pro lékaře bude zveřejněna aţ na přelomu roku. 
Nutno informovat foniatry na foniatrickém kongresu v září. 

 Vydrová 
Dršata 

9.  Kultivace sazebníku výkonů v platnosti od 1.1.2014 
Řešeny následující problémy: 

 Problematika sjednocení výkonů klinických vyšetření 

 Problematika dětských kódů 

 Problematika foniatrických klinických vyšetření 

 Zařazení audiokomory do výkonů 

 Změna indexace z L2 na L3 
Registrační list robotická chirurgie – schváleno 
Zaslána indikační kritéria  MZČR 
Anonym ZP – zaslána odpověď na MZČR 
Převodník – není k dispozici vzor, společnost musí zajistit vlastními 
silami – Kraus zkoordinuje přípravu převodníku 

  
Rosická 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kraus 
 

10.  Sdílení kódů stomatochirurgie, neurochirurgie 
Betka připraví seznam výkonů ke sdílení, následně oslovit dané 
společnosti, nutno porovnat s vyuţíváním těchto kódů na jiných 
pracovištích. 
Ţádost z FN Motol o změnu kódu 71821 (laser 10 minut) zrušit 

 Betka 
 
 
 
Chrobok 
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omezení H – bude řešeno dopisem. 

11.  Doporučené postupy – Příručka pro praxi 
Příručka / jednotlivé postupy byly představeny na sjezdu 
ČSORLCHHK v HK v květnu 2013. 
Postupy budou následně umístěny na webu ORL společnosti 
v případě souhlasu sponzora a případně nabídnuty k pouţití jiným 
odborným společnostem. 

  
Chrobok 
 
Komínek 

12.  WWW stránky ČSORLCHHK ČLS JEP 
Černý představil novou podobu stránek, obsah se bude postupně 
doplňovat. Odpovědná osoba Komínek, správci webu Černý a 
Syrovátka. Černý připraví informaci do ORL news. 

 
 

 
Chrobok 
Komínek 
Černý 

13.  ORL o.s. 
Prodiskutována finanční situace společnosti a stav účtu. Výbor 
odsouhlasil přechod z ČSOB do FIO. 

  
Kamarádová 

14.  Účetnictví ČSORLCHHK ČLS JEP  
Účet u ČLS JEP je ve ztrátě – 88.000 Kč 
V roce 2013 jsou uskutečněny kroky k vyrovnání účtu a srovnání 
dluhů. Otázka budoucích investic (podpora mladých – cestovní 
granty – stanovit termín přihlášení, do jaké částky, odsouhlasit 
výbor, atd.) 

  
Chrobok 

15.  Vystoupení jednotlivých sekcí  
Předmět jednání: Sloţení vedení sekce, provedené aktivity, 
plánované aktivity, poţadavky na výbor 
 
Sekce ambulantních otolaryngologů a foniatrů – MUDr. Vydrová 
Ekonomická sekce bude zrušena – MUDr. Vydrová 
Foniatrická sekce – MUDr. Dršata 
Byl ustanoven výbor sekce, byla diskutována délka studia 
certifikovaného kurzu foniatrie,  
European Academy of Phoniatrics – zájem o registraci akademie 
v Praze. – vyjádření foniatrické sekce 
Endokrinochirurgická sekce – prof. Astl 
Příprava sjezdu endokrinochirurgie v roce 2015-16 
Sekce baze lební - Chovanec 
Laryngologická sekce – Slípka 
Sekce mladých ORL lékařů – Černý 
Poţadavky – vysvětlit přípravu k atestaci 
Umoţnit operativu jednodušších výkonů 
Onkologická sekce – Chovanec 
Kandidatura na kongres – IAOO – Orální onkologie, v roce 2019 
(prof. Klozar) – výbor podporuje  
5. kongres IFNOS 2014 New York – informace proběhne na 
zakončení sjezdu 
Otologická sekce - Skřivan 
Rinologická sekce – Vodička 
Informovat o akcích a novinkách v rinologii prostřednictvím ORL 
news (na lůţková zařízení a na členy) 
Dětská ORL – Kabelka 
Sekce lékařů lůţkových zařízení – Kraus 
 
Do budoucna zařadit jednání s vedoucími sekcí na ostatních 
celostátních kongresech. 

  
 

16.  Redakční rada časopisu Otorinolaryngologie a foniatrie 
 
Jednání výboru České a Slovenské ORL společnosti o spolupráci při 
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společném vydávání společného česko-slovenského časopisu. 
Dojde-li k dohodě, společné vydávání můţe být zahájeno od ledna 
2014 – nutno prodiskutovat ekonomické a legislativní otázky. 
Navýšení výtisků o cca 450 ks. 
Byly představeny návrhy na rozšíření Redakční rady o prof. Profanta 
a prof. Chroboka + návrhy na Ediční radu. 
Cílem je ziskovost časopisu, který je však velmi ohroţen novým 
zákonem o reklamě. 
Časopis nadále v tištěné a on-line podobě. 
Astl osloví členy výboru s novým návrhem, který musí být schválen 
nejpozději na výboru v září 2013. 
Na Slovensku nyní český časopis odebírá jiţ 70 osob. 
 
Hlasování: 

 Zda rozšířit redakční radu o prof. Profanta a prof. Chroboka 
– jednoznačně schváleno 

 Vydávat časopis ve spolupráci se Slovenskou ORL 
společností – jednoznačně schváleno 

 Redakční rada bude rozšířena o spolupracující kolegy ze 
Slovenska, předtím bude per rollam odsouhlaseno sloţení 
nové Redakční rady – jednoznačně schváleno. 

 Časopis bude rozšířen o supplementum (abstrakta 
celostátního kongresu) – jednoznačně schváleno 

17.  Různé: 
1.) Přijetí nových členů: MUDr. Josef Hájek (Ústí n. Orl), MUDr. 

Kalivoda Ivan (Nový Jičín), MUDr. Dzurišová Katarína (Nový 
Jičín), MUDr. Koryťáková Andrea (Znojmo), MUDr. Jan 
Adam (Jablonec n. N)., MUDr. Vojnová Řebíčková Michalea 
(Brno), MUDr. Ondřej Suchý (Praha), MUDr. Němcová 
Zuzana (Opava)  

2.) Metodika odškodňování újem na zdraví 
3.) Změny vyhlášky 277/2004 – řidiči a sluch 
4.) Vyhláška 267/2012 lázně – rozesláno členům ČSORLCHHK 
5.) Zpráva z vědecké rady ČLK 
6.) 41 st. Meeting NES-GNA-SNE 18.-20.4.2014 konání 

v Praze organizátor Hahn, schváleno výborem 
7.) Zásady chirurgie kůţe – kurz 13.9.2013 Hradec Králové, 

organizátor Chrobok, schváleno výborem 
8.) Komplexní vyšetření poruch sluchu – sympozium 11.-

12.4.2014 Hradec Králové, organizátor Chrobok, schváleno 
výborem 

 
 
 
 
 
 
 
červen 
ihned 
ihned 

 
 
 
 
 
 
 
Kracík 
Lejska  
Chrobok 
Chrobok 
Hahn 
 

19. Příští schůze:  
• 12.9. Pha  
• 24.10. Pha 
• 4.12. středa Olomouc 

trvale Kamarádová 

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
















