
Zápis ze zasedání výboru ČSOT konaného dne 11. 9. 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, doc. Pilný, dr. Tomáš 

Hosté: prof. Bartoníček, prof. Dungl, dr. Pink, dr. Strejc, prof. Trč 

Omluveni: dr. Balík, dr. Medek, doc. Repko 

 

Program: 

1. Uctění památky doc. Smetany 

2. Schválení programu, kontrola zápisu – bez připomínek 

3. Informace o vyřízených úkolech/tématech  

a) Odsouhlasení změny projektu a vydání změnového rozhodnutí – kurzy praktických 

dovedností (prof. Gallo) – kladné rozhodnutí vydáno 17. 8. 2018 (odpověď MZ ČR je 

součástí příloh zápisu). 

b) Posouzení nových zdravotnických prostředků pro VZP (náhrady kloubů ruky a ramena) 

(doc. Pilný, prof. Pokorný) – odesláno 13. 7. 2018 a 11. 9. 2018. 

c) Připojení ČSOT k mezinárodní iniciativě k prevenci osteoporotických fraktur (FFN) + 

nominace doc. Vysloužila za ČSOT (prof. Gallo) – informace je na webu ČSOT. 

d) Vyjádření k žádosti prim. Skládala (Ortopedické oddělení Uherskohradišťské nemocnice 

a. s. – odesláno 28. 6. 2018. 

e) Mladí ortopedové do výboru (prof. Gallo, dr. Běhounek) – uveřejněno na stránkách ČSOT, 

uveřejnění na stránkách ACHOT a Ortopedie (VŘ dokončíme na příštím zasedání výboru). 

f) Nedostupnost Diprophos – vyjádření SUKL, MZ ČR rozesláno členům výboru 6. 8. 2018. 

4. Novela vyhlášky č. 134/1998 Sb. – ASK kódy 

Prof. Dungl prezentoval výhrady vůči výborem odsouhlasené a následně odeslané verzi 

nových ASK kódů. Dr. Dupal vysvětlil současnou úhradovou praxi, projednávaná změna je 

reakcí na změny kódů jiných odborností a je dotažením na úroveň některých dalších 

operačních postupů. Dle jeho názoru není navrhovaná úprava ASK kódů přehnaná. Dále 

potvrdil, že je zájem o pokračování změn sazebníku v dalších oblastech ortopedie a vyzývá 

všechny ke spolupráci.  

 Výbor uložil dr. Dupalovi, aby do příštího jednání připravil mapu dalšího postupu.  

 Výbor žádá přednosty klinik (primáře), aby zaslali do 14 dnů dr. Dupalovi jména 

odborníků, kteří by zpracovali podklady pro kultivaci dalších oblastí (ortopedie nohy, 

ruky, dětské ortopedie, onkologie, traumatologie atd.).  

5. Oponentura DRG Restart 

Dr. Dupal charakterizoval hlavní problém: z první oponentury je zřejmé, že náš obor se od 

ostatních významně liší „vahou“ materiálových nákladů. V další práci budeme pokračovat, až 

dostaneme reakci ÚZIS. Dr. Běhounek následně doplňuje, že dr. Pavlík a jeho tým (ÚZIS) na 

našich připomínkách pracují. Další jednání budou následovat.  

 

 



6. Připomínky k Sazebníku výkonů, DRG (dr. Dupal, dr. Běhounek) 

a) 26. 9. 2018 proběhne na MZ ČR jednání ke kategorizaci ZUM v endoprotetice – za ČSOT 

se jednání zúčastní prof. Landor (předseda endoprotetické komise) a dr. Dupal (předseda 

komise pro jednání s pojišťovnami, DRG). Informaci předá a podklady zajistí dr. 

Běhounek.   

7. Administrativně-organizační záležitosti  

a) Schválení předsedů a dalších členů poradních komisí (prof. Gallo) – bude vyvěšeno na 

stránkách ČSOT. 

b) Pracovní skupina vedená prim. Fričem předložila výboru návrh Smlouvy o spolupráci mezi 

ČSOT a Forinel Trading SE (společností spravující stránky ČSOT); výbor schválil 

smlouvu, originál smlouvy je u sekretáře společnosti dr. Běhounka. 

c) Výbor vzal na vědomí návrh stejné komise na strukturu partnerství firem s ČSOT; naplnění 

popisu konkrétní úrovně partnerství zakládá typ vztahu (zlatý, stříbrný, bronzový partner); 

návrhy dostali členové výboru k posouzení – rozhodnutí na příštím výboru. 

d) Prof. Gallo opět vyzval předsedy jednotlivých komisí k naplňování webových stránek, 

obsah je stále nedostatečný, rozešle proto znovu původní dopis s kontakty na webmastera.  

e) Prof. Bartoníček – sekce historie ČSOT – vypracuje návrh „obsahů“ pro jednotlivé kliniky, 

poté se obrátí na přednosty klinik/primáře a požádá je o doplnění, kontrolu; co se týče 

význačných osobností – navrhuje zařadit pouze zemřelé a osobnosti starší 80 let. Výbor 

vzal jeho návrh na vědomí. 

8. Vzdělávání  

a) Prof. Trč – podal informace z jednání SOR v květnu 2018; prezentoval plán atestací, zápis 

z jednání SOR je součástí příloh zápisu, resp. bude umístěn na stránky ČSOT. Vyzval také 

jednotlivé garanty, aby doplnili plán zkoušek po kmeni, resp. otázky k testu. 

b) Informace z AK MZ ČR – prof. Chomiak a dr. Běhounek doplnili informaci z jednání na 

MZ ČR o délce specializačního výcviku.  

c) Prof. Chomiak prezentoval novelu vyhlášky o nástavbových oborech zákona vzdělávání 

lékařů a zubních lékařů, která už platí a neobsahuje nástavbový obor Technická ortopedie. 

Výbor s tímto řešením nesouhlasí, zvláště v kontextu v současnosti projednávané novely 

zákona o zdravotnických prostředcích, a žádá, aby obě společnosti proti tomuto stavu 

protestovaly na MZ ČR (za ČSOT odpovídá: prof. Gallo, dr. Běhounek). 

9. Informace šéfredaktora časopisu Acta  

Prof. Krbec informoval o posledním jednání komise pro náš časopis; některé navržené kroky 

je možné realizovat v dohledné době; elektronické podávání prací do časopisu není zatím 

vyladěné, ale očekává, že do konce roku se spustí; máme články na 4 čísla dopředu. 

10. Doporučený postup ČSOT pro diagnostiku a terapii spondylodiscitid  

Bude nutné projednat s mikrobiology a neurochirurgy; úkol si vyžádá delší časovou dotaci, 

prof. Krbec bude informovat na dalším jednání výboru. 

11. 22. schůze Traumatologické sekce České pediatricko-chirurgické společnosti – 

Hartmanice, 19. – 21. 9. 2018. Za ČSOT se zúčastní doc. Havlas. 

12. Různé  

a) EFORT Fora – nabídka uspořádat EFORT fórum v rámci národního kongresu – přihlášky 

do 30. 9. 2018 (příští kongres pořádá Ortopedická klinika Nemocnice Na Bulovce; prof. 

Chomiak předá informaci prof. Dunglovi a případně podají žádost do konce září). 

b) Stanovisko EFORT k novým předpisům upravujících zacházení se zdravotnickými 

prostředky a se zdravotnickými prostředky pro in vitro diagnostiku – stanovisko EFORT a 



MedTech k novému označování zdravotnických prostředků obsahujících karcinogenní, 

mutagenní nebo reprotoxické látky (součástí příloh); včetně vyjádření k implantátům 

obsahujícím kobalt (součástí příloh). 

c) Dr. Běhounek otevřel otázku neplatících členů ČSOT (získal reference za roky 2017/2018) 

výbor požádal o kontrolu údajů a k tématu se vrátí příště. 

d) Prof. Bartoníček požaduje provést šetření traumatologické operativy prováděné na ORT 

pracovištích; je to nutné pro jednání na pojišťovnách, MZ ČR i s Českou společností pro 

úrazovou chirurgii; připraví dotazník, který se rozešle na jednotlivá pracoviště. 

e) Dr. Dupal navazuje informací o špatném stavu úhrad v oblasti traumatologie pohybového 

aparátu; navrhuje spolupráci s Českou společností pro úrazovou chirurgii v oblasti 

kultivace Sazebníku výkonů; předseda ČSOT by se měl oficiálně obrátit na předsedu 

České společnosti pro úrazovou chirurgii. 

f) Prim. Frič žádá výbor o souhlas s úhradou nákladů květinové kondolence na pohřbu doc. 

Smetany; výbor schvaluje tento výdaj. 

g) Schválení nových členů ČSOT: MUDr. Renáta Doležalová, MUDr. Ondřej Hamberger, 

MUDr.Vít Junk, MUDr.Monika Kačírková, MUDr.Dagmar Kuběnová 

 

Příští schůze výboru ČSOT se koná v úterý 13. 11. 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., 13. 9. 2018 

 


