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ZÁPIS  

Č. j. 2021/03/30 

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

ze dne 30. března 2021, 10:00 – 14:00, on-line, videokonference GoToMeeting   
 

 
Přítomni (bez titulů):  Astl, Betka, Čelakovský, Dršata, Gál, Chrobok, Kastner, Komínek, Plzák, Skřivan, 

Šlapák, Vydrová, Zábrodský, Zeleník  
 
Omluveni:    0 
 
Hosté:   Vodička, Kraus, Valentová, Janůrková, Divišová,  
   
Schválení programu:   Program byl schválen hlasy všech přítomných.  
  Jednání výboru je usnášeníschopné.  

Schválení zápisu ze schůze výboru ČSORLCHHK ČLS JEP konané dne 26. 1. 2021     

č. Úkol 
Zodpovídá 
Termín  

1. Kontrola úkolů z výboru společnosti 26. 1. 2021 
● Přehled plnění úkolů z minulého zápisu výboru 
● Zápis schválen hlasy všech přítomných 

Plzák 
 

2. ORL odborné akce – Česká republika  
 
ORL kongres 2021 Česká republika   
Kraus, Benešov ve spolupráci s KORLCHHK 1. LF a FN Motol 

● https://www.orl2021.cz/   
● 8. - 10. 6. 2021, Cubex Praha  
● Prodloužení časné registrace do 16. 4. 2021 
● CzechTourism - podpora 199.000,-Kč - převod financí na kongres.   
● Hl. m. Praha - podpora 130.000 Kč - pouze pro prezenční kongres.   
● Příprava na možné virtuální řešení kongresu - návrh programu na virtuální podobu 

kongresu připraven. 
● Jednání o udělení výjimky  pro prezenční kongres - Ministerstvo pro místní rozvoj a  

Ministerstvo zdravotnictví. 
● Po finálním rozhodnutí informovat účastníky a partnery. 
● Status Joint meeting AAOHNSF zůstává, společné kulaté stoly prezenčně/hybridně. 
● 100 let ORL společnosti – oslava v rámci kongresu. 
● Předání plánovaných cen za rok 2020 v případě virtuálního kongresu – formou 

předtočených videí v Cubexu (Kutvirtova cena, Cena časopisu, čestné členství, 
ocenění, administrátoři).  

 
ORL akademie 2021  
Salzman, FN Olomouc 

● www.orlakademie.cz  
● 1. - 2. 10. 2021, Olomouc    
● Otevření registrace 1. 5. 2021 
● Termín pro zaslání e-posterů - do 31. 7. 2021 

 

Plzák, 
Kraus, 
Guarant 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.orl2021.cz/
http://www.orlakademie.cz/
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3. Časopis Otorinolaryngologie a foniatrie 
 

● Letos 70. výročí časopisu. 
● Nová grafika.   
● Aktuální číslo 1/70 rozesláno. 
● Akvizice inzerce zajištěna.  
● Další číslo 2/70 je v přípravě. 

 
Ceny za nejlepší články v časopisu Otorinolaryngologie a foniatrie za rok 2020  

● Původní práce: 
- Biologické chování adenoidně cystického karcinomu velkých slinných žláz 

Hýravý M., Stárek I., Salzman R., Beláková P., Kubec V., Hauer L  
● Kazuistika:  

- Nodulární fascitida pravé tváře s průkazem MYH9-USP6 fúzního genu 
Lazák J., Kalfeřt D., Krsková L., Lisý J., Mrhalová M., Prouzová Z., Plzák J.  

- Otický hydrocefalus: vzácná komplikace akutního hnisavého středoušního zánětu 
Švejdová A., Mejzlík J., Dědková J., Chrobok V. 

● Přehledový článek  
- COVID-19 z pohľadu otorinolaryngológa, prehľad situácie dva mesiace po prvých 

pripadoch infekcie v našich krajinach; evidence based 
Tedla M., Wzošová M., Frajková Ž., Profant M. 

 
Odměna pro výherce  

● Původní práce 10.000,-Kč 
● Kazuistika 5.000,-Kč 
● Přehledový článek 10.000,-Kč  
● Výbor souhlasil s udělení odměny pro obě kazuistiky, které se umístily na prvním 

místě. Celkem bude vyplaceno 30.000,-Kč z účtu ČSORLCHHK ČLS JEP. 
 
Hodnocení prací  

● Způsob hodnocení prací bude prodiskutován. 

  

Astl, Plzák 

4.  Projekt Čich Covid-19   
 

● Spolupráce s firmou Guarant ukončena k 5. 2. 2021. 
● Agendu rozesílky testů převzala zpět Univerzita Pardubice, Fakulta zdravotnických 

studií 
● 3009 rozeslaných testů, 1937 vyhodnoceno – 18 % pacientů s anosmií. 
● Druhé kolo rozesílky pacientům s anosmií – kontrolní test. 
● Vysoká míra návštěvnosti webových stránek www.cich.info – 191.000. 
● Inspirace pro Slovensko  www.cuch.sk  
● Veřejná sbírka končí 31. 3. 2021 – vyúčtování zajistí Janůrková. 
● Úspěšná medializace projektu a ORL společnosti. 
● Příjmy z veřejné sbírky 410.768,29 Kč - plně použito na nákup a distribuci testů. 

Financování prostřednictvím veřejné sbírky nesplnilo očekávání velkého množství 
drobnějších příspěvků. Celkem přes 160 dárců, ale aby byly získány dostatečné 
prostředky na pokrytí nákladů, byla nutná osobní intervence Plzáka u 6 subjektů s 
celkovým příspěvkem 300.000,- Kč. 

● Další plán projektu – vytvoření sítě čichových poraden, vybavit tyto pracoviště testy. 
● Poděkování Kalfeřtovi za IT zajištění. 

 

Vodička, 
Plzák 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. 
ČLS JEP, ORL z.s., účetnictví  
 
ČSORLCHHK ČLS JEP 

● Uhrazen čl. poplatek ve výši 250 euro - European Federation of Audiology Societies.   
● Výše nedoplatků členských příspěvků za rok 2020 snížena na 66.520,- Kč (stav 

nedoplatků byl k 25.11.2020 ve výši 126.680,- Kč) díky urgencím Šlapáka a Gála. 

Plzák, 
Gál 
 
 

http://www.cich.info/
http://www.cuch.sk/
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● Výše podpory za aktivní účast mladých ORL lékařů v případě virtuálního národního 
ORL kongresu snížit vzhledem k nižším nákladům na účast o 50 %, tedy na 30 x 
1500,-Kč. 

 
ORL z.s.  

● Předloženo vyúčtování asociačního managementu od Asociační s.r.o. za 1-2/2021 
● Vyúčtování je v souladu s plánovaným rozpočtem. 

 

6. MZČR, VZP, registrační listy 
 
Úhrady za ambulantní péči v ORL za rok 2020 - zpráva SAOF 

● Domluvena kompenzační vyhláška  - kompenzace za úbytek pacientů. 
 

Registrační listy  
● Jednání PS k SZV 3. 6. 2021 - za ORL se účastní prim. Vydrová + další vybraný 

zástupce (schváleno doporučení účasti na jednání pracovní skupiny ve dvou 
zástupcích ORL společnosti) 

● Úpravy stávajících registračních listů: 
     71111 - Tónová audiometrie   
     72113 - Vyšetření pro korekci sluchové vady první  
     72114 - Individuální nastavení digitálního sluchadla  
     72115 - Vyšetření pro aplikaci sluchadla kontrolní 
     72121 - Měření akustického tlaku před bubínkem pro objektivní přizpůsobení sluchadla  

Rinochirurgické kódy   
● Schůzka dne 3. 3. 2021 za účasti Plzák, Gál, Chovanec, Pokorný, Chrobok, Komínek.  
● Nastavení způsobu přípravy registračních listů k rinochirurgickým kódům.  
● Gál a Pokorný připraví novu strukturu kódů v souladu s DRG. Následně využít jako 

vzor pro ostatní sekce. 

● Oslovit vedoucí sekcí - připomínka práce s registračními listy 

Plzák, 
Chrobok, 
Vydrová 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gál, Plzák 

7. 
Screening sluchu  

● V přípravě celostátní registr screeningu sluchu novorozenců – cestou NSC, ÚZIS a 
MZ. 

● Předpokládané spuštění leden 2022.   
● Jednání s Neonatologickou společností (zpráva o novorozenci) – rozšíření informací 

pro ORL lékaře – forma provedení screeningu včetně výsledků.  
● Vyjednávána změna vyhlášky 373/2016 Sb., přístup ORL lékaře do registru.  

 
Statistika screeningu sluchu novorozenců ČR v roce 2020  

● Screening sluchu novorozenců včetně re-screeningu.  
● Probíhá přes krajské koordinátory.  
● Chybí data z některých krajů (Praha, Středočeský kraj – požadavek na členy výboru 

z Prahy o pomoc při řešení). 
● Do 10. 4. možnost zaslat data, která se zapracují do finální statistiky.  
● Finální přehled se předá Pediatrické a Neonatologické společnosti.  
● Odměna pro krajské koordinátory - projednat na příštím zasedání výboru. 

 
Ukazatele kvality zdravotní péče (Kancelář zdravotního pojištění) 

●  Návrhy: 1) Strukturální ukazatel screeningu sluchu novorozenců 2) Strukturální 
ukazatel screeningu sluchu dětí ve věku 5 let 3) Výsledkový ukazatel krvácení po 
tonzilektomii. 

Preventivní prohlídky a screening sluchu novorozenců a dětí 

● Vyhláška č. 70/2012 Sb., o preventivních prohlídkách - účinnost 24.2.2021  
Rozšíření obsahu všeobecné preventivní prohlídky o provedení: screeningového 

Chrobok 
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vyšetření sluchu novorozenců (TEOAE, AABR) a screeningového vyšetření sluchu dětí 
metodou tónové audiometrie ve věku 5 let. 

 

8.  Koncepce poskytování kompenzačních sluchových pomůcek 
 
Audiologický technik 

● Kvalifikační standard připraven – ale v rámci LF není zájem o další nelékařský obor.    
● Využití výuky Fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT na Kladně – Bakalářský 

studijní program Biomedicínská technika – volitelný předmět Technická audiologie. 
● Po vystudování tohoto programu absolventi jsou dle zákona nelékařští zdravotničtí 

pracovníci.  
● Vhodné rozšířit studium na další technické univerzity (oslovit Brno - Gál, Ostrava - 

Zeleník, Komínek), dle modelu ČVUT na Kladně.   
● Průběžně sledovat vývoj studia. ORL společnost musí obor popularizovat a 

propagovat profil absolventa. 
● Absolvent Bc. studia Biomedicínského technika může absolvovat certifikovaný kurz 

IPVZ Technická audiologie. 
 

Výdej sluchadel ORL lékaři 
● Pod hlavičkou IPVZ připraven Mimořádný kurz – Kompenzační sluchové pomůcky pro 

ORL lékaře. Termíny 5.- 7. května 2021 a 2.- 4. června 2021. Další dle zájmu. 
 

Audiologická sestra 
● V jednání mimořádný kurz pod IPVZ – kompenzační sluchové pomůcky pro sestry - 

předběžně v září 2021. 
● Diskutována možnost rozšířit vzdělávání  – nástavbový kurz pro audiologické sestry - i 

na další instituce, možno organizovat na ORL FN Hradec Králové nebo v Praze pod 
hlavičkou IPVZ.    

 

Vydrová, 
Zeleník, 
Dršata, 
Chrobok 

 

9. Specializační vzdělávání 
 
Změny určené MZ ČR (informace rozeslána v ORL zpravodaji 1/2021):  

● od r. 2021 sjednocen termín přihlášky a splnění povinností pro zkoušku po kmeni i 
atestační zkoušku - dva měsíce předem.  

● Týdenní kurz “Základy v otorinolaryngologii a chirurgii hlavy a krku” v rámci kmene 
organizován v pevných termínech na 1. LF UK Praha a MU Brno.  

● Praxe pro vlastní specializační výcvik se nově dle rozhodnutí MZ ČR započítává až po 
splnění všech povinností požadovaných k přihlášce na kmenovou zkoušku.   

 
Jednání s předsedy SOR z 5. 2. 2021   

● dle MZ ČR od r. 2021 se při ústní části atestační zkoušky volí pouze 2 otázky, pokud je 
součástí atestace i obhajoba atestační práce (platí i pro ORL) 
 

Nový vzdělávací program Dětská otorinolaryngologie 
● Dne 15.2.2021 byl vydán Věstník MZ ČR č. 2/2021, kde byly zveřejněné nové 

vzdělávací programy vybraných nástavbových oborů (včetně Dětské 
otorinolaryngologie), které jsou určené pro lékaře zařazené do oboru po 1.7.2017.  
 

Nový vzdělávací program Foniatrie dosud nebyl schválen 

Betka 

10. Noví členové společnosti  
 
MUDr. Lucie Chárová -  FN Bulovka  
MUDr. Klára Perceová  – FN Brno   
MUDr. Valentýna Rážová - Nemocnice Jablonec nad Nisou 
MUDr. Tereza Sobotková - FN Motol 
 
 

Šlapák 

https://www.ipvz.cz/vzdelavaci-akce/56075-mimoradny-kurz-kompenzacni-sluchove-pomucky
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Žádosti o snížení členských příspěvků (mateřská/rodičovská dovolená) 
Výbor žádostem vyhovuje.   
 

11. Žádost o založení České společnosti foniatrie a audiologie 
 

● Po upomínce vedoucímu Sekce pro foniatrii a audiologii obdržel ORL výbor rozhodnutí 
sekce. ORL výbor vzal rozhodnutí o podání žádosti vedení Sekce pro foniatrii a 
audiologii o založení samostatné odborné společnosti v rámci ČLS JEP na vědomí s 
potvrzením připomínek, probraných na předchozím jednání. 
 

Plzák 

12. Asociační management  
 
Mobilní aplikace 

● k 22.3. si aplikaci stáhlo  467 uživatelů (2/2021 -  411 ) 
● rozesílka push notifikací - podpora projektů a akcí ORL  

 
ORLtube www.orltube.cz 

● plní se obsahem – 93 příspěvků (o dalších 12 příspěvků navíc)  
● přidána rubrika “pro pacienty”   a nový typ příspěvku “ rozhovor” 
● jednání s firmou ATOS - sdílení webinářů  

 
Facebook  

● nový administrátor - Veronika Janůrková 
● 1 x týdně příspěvek - od února přibylo 33 osob    
● 393 sledujících  (12/2018 bylo pouze 159 osob)  

 
Zpravodaj  

● číslo 1/2021 - rozesílka 24. 3. 2021  
  

Ročenka 2020  
● příprava podkladů - pouze elektronický formát  
● příprava duben  - rozesílka - květen/červen  

 
Sponzoring 

● Platby přímo na účet Fiobanky 
● Smlouvy s ORL z.s. 
● Bez provize pro Asociační s.r.o. 

Janůrková 

13. Různé  
 

● Zemřel prof. Horst Ganz - zajištěna kondolence za ORL společnost 
 

● 100 let ORL společnosti  - nová záložka na webových stránkách 
 "seriál" - 4 díly stručné historie české ORL  
 

● Světový den sluchu 3.3.2021 - Babi, dědo, slyšíme se?  
Série rozhovorů, reportáží, příběhů pacientů  
 

● Kutvirtova cena 2020 
Výzva zveřejněna – zpravodaj/webové stránky/časopis - termín 30.4.2021 

 
● Distanční jednání orgánů ČLS JEP  

Informace o možnostech a podmínkách distančního jednání výboru do 30.6.2021  
 

● Confederation of European ORL-HNS  
Nabídka propagace informací na webových stránkách 
 
 

  

https://www.orltube.cz/
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● Sleep Congres 2021  
Logo ČSORLCHHK - podpora akce 

● Spolek laryngektomovaných ČR  
Poděkování za dar  
 

● UEMS  
Projednání dokumentu European Training Requirements (ETR) připomínky ke 
specializaci - oral and maxillofacial surgery (OMFS)   

 
● Světový den hlasu - 16.4.2021   

Rozhovory, medializace – Vydrová, Dršata, Zábrodský. Informaci dát na webové 
stránky.  
 

● Guarant International se hlásí do soutěže o asociační management a PCO 
pro CEORLHNS 
 

● Elektronizace poukazu na zdravotnické prostředky v oboru foniatrie  
Centrální úložiště elektronických poukazů bude jako součást informačního systému 
elektronického receptu (eRecept). Příprava odpovědi a následně odeslat na SÚKL.  
 

● Návrh na udělení Ceny J.E. Purkyně  
Výbor souhlasí s odesláním návrhu na udělení ocenění pro prof. MUDr. Eduarda 
Zvěřinu, DrSc.   
  

● Změna sídla ORL z.s 
             Současná adresa v sídle spol. Guarant s.r.o. - Českomoravská 19, Praha 9 
             Výbor souhlasil se změnou sídla na adresu Jabloňová 2882/102,106 00 Praha 10   
             (kancelář, vlastní schránka). Janůrková zařídí s právníkem potřebné doklady.  
 

 Výborové schůze v roce 2021 
 
8. 6. 2021, Praha/online 
(14. 9. 2020 Praha – upřesnění v polovině srpna 2021) 
22.10.2021 (+ setkání s partnery?), Cubex, Praha 
1.12.2021 - před Otologickým dnem, Praha 

Plzák 

 
 
 
 
 
       prof. MUDr. Jan Plzák, Ph.D.                                              prof. MUDr. Ivo Šlapák, CSc. 
                   předseda                                                                                         vědecký sekretář 

https://drive.google.com/file/d/1Hps__20rjbTRan3YDUTzl2NNZsTvSx22/view?usp=sharing

