
Zápis ze zasedání výboru ČSOT konaného dne 19. 6. 2018  

v Parkhotelu Průhonice 
  

Přítomni: dr. Běhounek, dr. Dupal, dr. Frič, prof. Gallo, prof. Chomiak, dr. Kacerovský, dr. Kozák, prof. 

Krbec, dr. Kubát, dr. Kunovský, prof. Landor, dr. Mach, dr. Medek, doc. Pilný, doc. Repko, dr. Tomáš 

Hosté: dr. Balík, prof. Bartoníček, doc. Pavelka, doc. Šponer, dr. Strejc 

Omluveni: prof. Dungl, prof. Trč 

 

Program: 

1. DRG Restart informace (doc. L. Dušek – ÚZIS) – doc. Dušek prezentoval aktuální stav 

DRG Restart a požádal ČSOT o odbornou oponenturu. Výbor vzal žádost ÚZIS na vědomí a 

určil komisi ČSOT pro jednání s pojišťovnami a DRG, aby oponenturu zajistila (odpovídá: dr. 

Dupal). Informace o realizaci by měla zaznít na příštím jednání výboru.  

2. Schválení programu, kontrola zápisu (prof. Gallo, dr. Běhounek) 

3. Informace o vyřízených úkolech/tématech  

a) Matrix DX – aktualizace seznamu pracovišť (provedl doc. Havlas). 

b) ASK kódy – informace o aktuálním stavu (dr. Dupal). 

c) Kostní výplně – schválený seznam kódů (prof. Jahoda) – dopis na VZP z 5. 6. 2018. 

d) Informace SUKL k Diprophos (dr. Medek) – odpověď SÚKL (rozeslána členům výboru).  

e) Informace o EFORT 2019 (prof. Gallo). 

4. Administrativně-organizační záležitosti  

a) Volba organizačního sekretáře výboru – dr. Běhounek byl schválen organizačním 

sekretářem výboru ČSOT. 

b) Schválení předsedů poradních komisí (prof. Gallo) – na návrh předsedy ČSOT byl zvolen 

dr. Tomáš vedoucím onkologické skupiny; ostatní vedoucí komisí ČSOT byli ve funkci 

potvrzeni.  

c) Výbor souhlasí s vypsáním výběrového řízení na pozici zástupce mladých ortopedů 

(minimálně dvou, věk do 40 let); předseda a sekretář společnosti odešlou dopisy na 

jednotlivá pracoviště. Zájemci se mohou hlásit na email adrese: dr. Běhounek, email: 

behounek.j@kr-vysocina.cz.   

d) Specifikace partnerství ČSOT (prim. Frič, dr. Kacerovský, dr. Strejc) – úzce souvisí 

s otázkou webu ČSOT – výbor není spokojen se současným stavem a pověřil komisi pro 

ekonomické záležitosti, aby v projednávané otázce zjednala jasno: doména je a bude 

vlastnictvím ČSOT (do 24. 10. 2018 je předplacena; domeny@guarant.cz), současně je 

třeba respektovat výsledek předchozího výběrového řízení. Výbor ukládá ekonomické 

komisi, aby připravila do příštího jednání smlouvu mezi ČSOT a konsorciem Ortopedické 

centrum s. r. o. + EasyMed, s. r. o. o financování www stránek při zachování domény 

www.CSOT.cz pro ČSOT (je nutné ji do 24. 10. 2018 potvrdit či převzít od Guarant 

International spol. s r. o.), resp. v této souvislosti připravit komplexní návrh řešení 

sponzoringu a partnerství firem s ČSOT. Odpovídá: prim. Frič.  

e) Naplňování webových stránek (prof. Gallo) – stránky jednotlivých komisí se nedaří plnit 

obsahy, výbor vyzývá všechny odborné skupiny k budování svých stránek na webu 

společnosti. Odpovídají: předsedové jednotlivých komisí.  
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5. Vzdělávání  

a) Tvorba specializovaného výcviku pro náš obor (prof. Gallo) – výbor jednomyslně podpořil 

délku vzdělávání v oboru ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí v trvání 6 roků. 

b) Kurzy praktických dovedností – plán na r. 2019 (prof. Bartoníček). 

c) Stanovení podmínek pro atestaci z Ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí u 

vybrané skupiny traumatologů – informace od Mgr. Podhrázkého z MZ ČR (dr. 

Běhounek). 

d) Vzdělávací granty (prof. Gallo). 

6. Strukturální změna Sazebníku výkonů 

a) Další postup v návaznosti na výzvu předsedům jednotlivých komisí, resp. společností ke 

kultivaci Sazebníku výkonů (dr. Dupal, dr. Běhounek) – výbor po diskuzi žádá od všech 

členů výboru, aby prošli Sazebník výkonů a do 15. 7. 2018 odeslali návrhy a názory na 

vyřazení kódů či zařazení kódů nových se strukturou dle Registračního listu – poslat 

emailem na dr. Dupala a dr. Běhounka. 

7. Informace šéfredaktora časopisu ACTA (prof. Krbec) 

a) Podepsána smlouva k redakčnímu systému Actavia s firmou Solen Software s. r. o. 

(elektronické zasílání příspěvků) dne 15. 6. 2018 – v současnosti je systém testován.  

b) Výbor doporučuje vést další diskuzi o spravování/směřování časopisu v příslušné komisi 

pro náš časopis. Předseda komise prof. Krbec upozorňuje na to, že se komise schází 

obtížně. 

c) Na návrh šéfredaktora byl zvolen novým vědeckým sekretářem časopisu výborem ČSOT 

prof. Džupa.  

8. Různé  

a) Výbor žádá prof. Krbce, aby jeho komise navrhla do příštího jednání doporučený postup 

pro diagnostiku a terapii spondylodiscitid.  

b) Děkovný dopis výboru ČSOT pro prof. Čecha – schválen k odeslání.  

c) Žádost prim. Skládala o dobrozdání k operativě TEP ramenního kloubu pro 

Uherskohradišťskou nemocnici a. s. – výbor doporučuje předsedovi odeslat dopis ve znění, 

že prim. Skládal a jeho oddělení jsou odbornou zárukou naplňování operativy 

ortopedického oddělení v plném rozsahu. 

d) Výběrové řízení v Českých Budějovicích – bude nutné požádat Ortopedické oddělení 

Nemocnice ČB – koná se 22. 8. 2018 na KÚ Jihočeského kraje. 

e) Prof. Chomiak informuje o koncepci nástavbových oborů (v rámci novelizace zákona o 

dalším vzdělávání lékařů), v níž je podstavbou traumatologie pouze chirurgie. Výbor 

požádal prof. Bartoníčka, aby připravil strategii dalšího postupu.  

f) Prof. Dungl žádá o posunutí termínu XXIII. NK ČSOT na září 2019. Výbor s tímto 

posunem nesouhlasí a trvá na tradičním květnovém termínu.  

g) Noví členové – MUDr. Lukáš Badlík; MUDr. Jan Heřt. 

 

Příští schůze výboru ČSOT se koná v úterý 11. 9. 2018 v 15:30  

v Parkhotelu Průhonice. 

 

Prim. MUDr. Jiří Běhounek, v. r.          Prof. MUDr. Jiří Gallo, Ph.D., v. r. 

      Vědecký sekretář                                 Předseda ČSOT       

 

 

Zapsal a schválil: MUDr. Jiří Běhounek, prof. MUDr. Jiří Gallo, Ph.D., 25. 6. 2018 


