
Zápis z jednání výboru ČSOT konaného dne 17. 5. 2017 

při XXI. Národním kongresu ČSOT v prostorách Top Hotelu Praha  
 

 

 

Přítomni (bez titulů): Běhounek, Dungl, Dupal, Frič, Gallo, Chomiak, Kacerovský, Krbec, Kubát, 

Landor, Mach, Medek, Pilný, Procházka, Repko 

 

Omluveni (bez titulů): Kunovský, Trč 

 

Hosté (bez titulů): Balík, Čech, Bartoníček, Janíček, Pavelka, Šponer, Strejc, Pink, Vavřík, 

Šimeček, Chaloupka 

 
 (originál prezenční listiny je založen u sekretáře ČSOT) 

 

 

1) Zahájení, kontrola zápisu  

- Představení MUDr. Mgr. Pavla Strejce. 

- Kontrola zápisu z minulého jednání, který byl výborem schválen bez připomínek. 

 

2) Akreditační komise – vzdělávací program 

- Předseda informoval o práci Akreditační komise, doplnění stávajícího vzdělávacího 

programu i práci na nové verzi vzdělávacího programu dle novely zákona č. 95/2004 Sb. 

Příští schůze AK proběhne dne 19. 5. 2017. Všechny materiály budou před odesláním na MZ 

rozeslány k připomínkování.  

 

3) Informace pracovní skupiny pro jednání s MZ ČR, s pojišťovnami a pro DRG 

- Dr. Dupal informoval o slyšení u ÚS ve věci úhrad za PZT a způsobu stanovení ekonomicky 

náročné ceny: rozsudek zatím není znám. 

- Informace o jednání na VZP o jednodenní chirurgii: snaha přesvědčit VZP k jednání 

s ostatními ZP o sladění přístupů a úhrad – na úkolu nadále pracuje skupina dr. Dupala. 

- Informace o jednání na VZP ohledně úhrady artroskopií: návrh VZP je vytvořit dva základní 

skupinové kódy pro ASK výkony – výbor žádá pracovní skupinu pro ASK operace vedenou 

doc. Havlasem o zpracování stanoviska do příští schůze výboru; informace a zadání předá 

dr. Dupal. 

- Dr. Dupal současně žádá o zpracování metodického listu ČSOT pro: a) profylaktické 

podávání ATB; b) diagnostický protokol pro infekce kloubních náhrad; c) prevenci TEN u 

TEP při hospitalizaci – jako podklad pro jednání na VZP o úhradách v příslušných 

segmentech. Výbor žádá o zpracování příslušných návrhů pracovní skupinu pro 

endoprotetiku (metodický list pro prevenci TEN; odpovídá prof. Landor) a pracovní 

skupinu pro muskuloskeletální infekce (profylaxe ATB, diagnostika infekcí kloubních 

náhrad; odpovídá prof. Gallo) do příští schůze výboru. 

- DRG restart: dr. Dupal informoval o jednání s dr. Pavlíkem (data by se měla sbírat z více 

než 40 nemocnic), informace podal také prim. Šimeček (jeho zápis je k dispozici). Výbor 

doporučuje pokračovat – přes rozdílné pohledy obou referujících – v jednání s touto 

skupinou a pokusit se zpřesnit model, který vytváří. Současně výbor vyzývá přednosty všech 

klinik a zájemce z řad primářů k posílení skupiny ČSOT pro DRG; jména a kontakty na 

odborníky, kteří se problematice věnují, předávejte dr. Dupalovi (vedoucí skupiny; další 

členové skupiny jsou prim. Šimeček, dr. Hach, dr. Lošťák). 

- Úhradová vyhláška na rok 2018: měla by být připravena k připomínkování koncem května – 

odpovídá dr. Dupal a jeho skupina.  

 

 



4) Informace ekonomické skupiny výboru ČSOT  

- Informace prim. Friče o hospodaření ČSOT. 

- Informace prim. Friče o jednání s Guarant International spol. s r. o.: Na poslední chvíli 

předložila firma další nabídku; která je opět k jednání. S ohledem na přístup dosavadního 

partnera předkládá prof. Dungl návrh, aby administrativní podporu pro ČSOT poskytovala 

firma Ortopedické centrum s. r. o. Výbor po diskuzi žádá prim. Friče a jeho skupinu o 

urychlené jednání se zástupcem Guarant International spol. s r. o. – termín do příští schůze 

výboru, tj. do 13. 6. 2017. Nebude-li možno postoupit dále, doporučuje výbor předat jednání 

s vedením společnosti prof. Gallo a dr. Běhounkovi.  

 

5) Informace pracovní skupiny pro časopis ACTA 

- Prof. Krbec informuje o dosavadním jednání skupiny o časopisu ACTA (přes email) a 

sděluje, že svolává skupinu na 13. 6. 2017 do Parkhotelu Průhonice na 13:30 – prostor zajistí 

dr. Běhounek. 

 

6) Noví členové 

- Noví členové schválení výborem: MUDr. Jiří Bomer; MUDr. Aneta Černá; MUDr. Miloš 

Dunajský; MUDr. Petr Hoza; MUDr. Chady Irfaan; MUDr. Michal Karpíšek; MUDr. Josef 

Louda; MUDr. Tadeáš Malec; MUDr. Jakub Rivec; MUDr. Josef Václavek.  

 
 

Příští schůze výboru ČSOT se koná dne 13. 6. 2017  

v Parkhotelu Průhonice od 15:30 hodin 
 

 

Zapsal 17. 5. 2017: MUDr. Jiří Běhounek, sekretář ČSOT  

Schválil: prof. MUDr. Jiří Gallo, Ph.D., předseda ČSOT 


