Zápis ze zasedání výboru ČSOT konaného dne 7. 2. 2017
v Parkhotelu Průhonice
Přítomni (bez titulů): Běhounek, Dungl, Dupal, Frič, Gallo, Chomiak, Kacerovský, Krbec,
Kubát, Kunovský, Landor, Medek, Pilný, Repko
Omluveni (bez titulů): Mach, Procházka
Hosté (bez titulů): Balík, Bartoníček, Čech, Janíček, Šponer, Trč
Omluven (bez titulů): Pavelka
1. Prof. Gallo poděkoval prof. Dunglovi za vedení výboru v uplynulém období. Následovalo
schválení programu – bez připomínek, kontrola zápisu rovněž.
2. Aktuální informace poradních skupin výboru
a. Návrhy postupu jednání s Českou společností úrazové chirurgie – prof. Bartoníček
shrnuje aktuální situaci na poli vzdělávání; jeho skupina také pracuje na přípravě
optimální spolupráce mezi ČSÚCH a ČSOT (minimálně ve vztahu k MZ ČR,
pojišťovnám, vzdělávání), návrhy dalšího postupu budou projednány na následujících
schůzích výboru ČSOT.
b. Na výboru byly představeny další doporučené postupy skupiny pro infekce
muskuloskeletálního aparátu. Součástí příloh k zápisu budou návrhy optimální
diagnostiky a terapie infekcí kloubních náhrad. K návrhu doporučené ATB profylaxe
před implantací TEP se požaduje doplnění o stanovisko společností, které návrh
spolupředkládají (Společnost infekčního lékařství, Společnost lékařské mikrobiologie,
Subkomise pro antibiotickou politiku ČLS JEP). Současně výbor odsouhlasil, aby
všechna schválená stanoviska pracovních skupin a výboru ČSOT byla publikována na
webových stránkách ČSOT a v časopisu ACTA (tak bude zřejmé, kdo materiál
připravil a kdo jej oponoval). Na poslední schůzi výbor schválil doporučené postupy
pro racionální ATB terapii u infekcí kloubních náhrad, které budou publikovány
v časopisu ACTA a na stránkách společnosti.
3. Prof. Gallo informoval o činnosti Akreditační komise MZ ČR, jejímž výsledkem je
upravený Vzdělávací program oboru Ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí –
textovou část i logbook obdrželi všichni členové výboru k připomínkám a bude rozeslán i
všem primářům. Výbor žádá všechny, aby těmto materiálům věnovali mimořádnou
pozornost – jsou pro vzdělávání v oboru v příštích letech zcela zásadní. Návrhy a
připomínky posílejte do 15. 2. 2017 k rukám sekretáře společnosti.
Dále výbor vyzývá stávajícího předsedu SOR prof. Dungla, aby svolal jednání SOR
v nejkratší možné době.
4. Podněty SAS – ceny ZULP, schvalování PZT, EET – výbor ČSOT po diskuzi přijímá
jednomyslně oba navržené texty jako usnesení:
○ Výbor ČSOT podporuje stanovisko Ortopedicko-protetické společnosti ČLS JEP
ve věci nového metodického pokynu VZP, kterým se mění způsob předpisu PZT
a který lékařům komplikuje práci zbytečným zvýšením administrativní zátěže a
zároveň snižuje dostupnost prostředků pro pacienty. Výbor dodává, že toto
metodické opatření se netýká jen individuálně zhotovovaných PZT, ale všech
PZT schvalovaných revizním lékařem – proto žádá, aby tento pokyn byl zrušen.
○ Výbor ČSOT registruje, že od 1. ledna 2017 se snížila úhrada ZULP u položek
kortikoidů k lokální aplikaci, a tím došlo k razantnímu navýšení doplatku u
těchto preparátů. Rozdíl mezi nákupní cenou a úhradou pojišťovny již nemohou
poskytovatelé – ambulantní specialisté klientům dotovat z vlastních prostředků a
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je nutné je inkasovat od pacientů. Finanční zátěž by pro poskytovatele
představovala několik desítek tisíc korun ročně, což nemůže ambulantní
specialista ze svých prostředků hradit. Vzhledem k tomu, že nejde o běžnou
položku příjmu, výbor považuje za nutné vyžádat od příslušných institucí
vysvětlení, jak mají ambulantní specialisté při výběru doplatků od pacientů
postupovat, a to i s ohledem na povinnosti související s blížícím se zavedením
EET.
Časopis ACTA – předseda společnosti prof. Gallo seznámil výbor s určitými výhradami,
které vůči způsobu vedení časopisu vznesli někteří členové výboru a ČSOT. Zdůraznil, že
časopis je chloubou společnosti („rodinným stříbrem“) a poděkoval prof. Čechovi a prof.
Krbcovi, resp. jejich týmu. Nezpochybnitelné zásluhy však nemohou bránit otevřené
diskuzi jak o věcech historických, tak především o budoucím směřování. Prof. Krbec
většinu kritických připomínek vysvětlil a v zásadě odmítl. Po rozsáhlé diskuzi navrhl
předseda prof. Gallo zvolit nového šéfredaktora časopisu, který by se automaticky stal
vedoucím pracovní skupiny určené k tomu, aby výboru a následně členské schůzi navrhla
úpravy stanov, jež by upřesnily procesy týkající se řízení časopisu, případně navrhla
modernizaci vedení časopisu.
Výsledky hlasování:
a. Na návrh prof. Gallo byl schválen šéfredaktorem časopisu ACTA prof. Krbec
(hlasování 12 pro, 1 proti, 1 se zdržel). Prof. Gallo následně prof. Krbce jmenoval
šéfredaktorem časopisu (zatím bez časového vymezení funkčního období).
b. Členy pracovní skupiny byli schváleni: prof. Dungl, prof. Bartoníček, prof. Trč, doc.
Repko, doc. Pilný, prim. Kubát. Jednání skupiny svolá prof. Krbec, který bude o
výsledcích jednání informovat na příštích jednáních výboru. Ustanovení měnící
znění stanov musí schválit členská schůze ČSOT.
Prof. Čech požádal, aby se do zápisu zanesla informace týkající se vzniku Zahradníčkovy
ceny a způsobů jejího udělování, přičemž odmítl kritiku oponentů. S konkrétními
nominacemi členů výboru na publikace zasluhující udělení ceny se nesetkal.
Finanční uzávěrka – stav účtů za rok 2016 – zprávu přednesl pokladník prim. Frič,
seznámil výbor s veškerými příjmy a výdaji, platbami za akce i náklady na kancelář a
konstatoval, že rok 2016 skončil účetně kladným výsledkem 251 871,41 Kč. Další
informaci podá po zdanění.
Výbor byl informován o zvýšení platby za člena pro EFORT na 6 eur za osobu. Výbor
odsouhlasil platbu EFORT za rok 2017 a do budoucna ukládá sekretáři výboru předložit
rozbor členské základny.
Úhradová vyhláška 2017 – dr. Medek upozornil na odmítnutí dohody ambulantními
specialisty, v nemocničním segmentu nedošlo k zásadnějším změnám oproti roku 2016.
Sazebník výkonů – výbor po diskuzi pověřuje dr. Dupala a dr. Běhounka jednáním na
MZ s náměstkem MUDr. Tomem Phillipem, Ph.D., MBA a ředitelkou Ing. Helenou
Rögnerovou ohledně změn v sazebníku výkonů oboru ortopedie od roku 2018 – výbor
žádá o průběžné informace z jednání.
Výbor otevírá otázku rozdílných plateb ZP za výkony jednodenní chirurgie a po diskuzi
hlasováním žádá předsedu prof. Gallo o zaslání výzvy ke sjednocení metodiky i plateb za
výkony jednodenní chirurgie na MZ a všem jednotlivým ZP (text připraví sekretář
společnosti).
Různé
a. Projednání žádosti primáře Ortopedického oddělení Nemocnice ve Frýdku-Místku
p. o. týkající se zajištění kvality poskytované péče bez NMR vyšetření – výborem
bylo schváleno:
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○ Výbor ČSOT se seznámil se žádostí a konstatuje, že bez nukleární
magnetické rezonance není možné poskytovat adekvátní ortopedickotraumatologickou péči na pracovišti typu Ortopedického oddělení Nemocnice
ve Frýdku-Místku p. o.
Předseda společnosti prof. Gallo není spokojen se stávající formou internetových
stránek ČSOT. Sekretář výboru vysvětluje současnou situaci: technickou stránku řeší
paní Zadražilová, ale ta nedostává žádné příspěvky/podněty k aktualizaci. Předseda
společnosti uložil Mgr. Zdražilové (asistentce přednosty Ortopedické kliniky
Lékařské fakulty University Palackého v Olomouci) ve spolupráci s paní
Zadražilovou a sekretářem společnosti provést co nejdříve nezbytnou aktualizaci
týkající se vzdělávání, resp. rolet pro jednotlivé pracovní skupiny. Současně výbor
nabízí mladým ortopedům možnost podílet se na úpravě www.csot.cz. Návrhy
prosím směřujte k sekretáři společnosti, který zajistí technickou realizaci.
Prof. Landor informuje o přípravách XXI. Národního kongresu ČSOT a o
prodloužení termínu k podávání přednášek do 28. 2. 2017. Žádá všechny o
maximální účast.
Předseda prof. Gallo otevírá otázku systémové a transparentní spolupráce s industrií
a farmaceutickými firmami a doporučuje ustavit pracovní skupinu pod vedením prim.
Friče; členové dr. Kacerovský, prof. Pokorný; Mgr. MUDr. Strejc – výbor
doporučuje pozvat Mgr. MUDr. Strejce na příští výbor k osobnímu jednání – zajistí
dr. Kacerovský. Prim. Frič svolá skupinu, která navrhne pravidla a zahájí jednání.
Informace budou prezentovány na příštích jednáních výboru.
Výbor jednomyslně schvaluje platbu SOTS z platby EFORT za kongres EFORT
Praha 2015, kdy byli slovenští kolegové původně spoluorganizátory, a to ve výši
5 000 eur – zajistí dr. Frič.
Výbor schválil nové členy ČSOT: MUDr. Martin Kubiče, MUDr. Jakub Šíma;
MUDr. Roman Skoupý; MUDr. Aleš Chaloupka; Dr. Irfaan Chady; MUDr. Viera
Mušková; MUDr. Markéta Ambrožová; MUDr. Andrea Špeldová.
Doc. Pilný zve na XIV. Kongres České společnosti chirurgie ruky/III. Kongres České
společnosti terapie ruky ve dnech 9. – 11. 11. 2017 do hotelu Skalský dvůr v Novém
Městě na Moravě.

Příští schůze výboru ČSOT se koná dne 18. 4. 2017 od 15:30
v Parkhotelu Průhonice
Zapsal: 7. 2. 2017, MUDr. Jiří Běhounek, sekretář výboru společnosti
Schválil: prof. MUDr. Jiří Gallo, Ph.D., předseda ČSOT

