Zápis ze zasedání výboru ČSOT konaného dne 12. 9. 2017
v Parkhotelu Průhonice
Přítomni (bez titulů): Běhounek, Dungl, Dupal, Frič, Gallo, Chomiak, Kacerovský, Krbec,
Kunovský, Landor, Mach, Medek, Procházka
Omluveni (bez titulů): Kubát, Pilný, Repko
Hosté (bez titulů): Balík, Bartoníček, Čech, Strejc, Šponer, Tomáš
Omluveni (bez titulů): Trč, Pavelka
1. Schválení programu, kontrola zápisu (prof. Gallo, dr. Běhounek)
 bez připomínek
2. Informace o vyřízených úkolech/tématech
a)
Stanovisko ČSOT ke změně zařazení léčivého přípravku Hyalgan bylo zasláno na MZ ČR a
SÚKL; z odpovědi SÚKL vyplývá, že změna je v souladu s platnou procesní a právní
praxí. Poskytovatelé se podle toho musí zařídit.
b)
Stanovisko výboru ČSOT ke snížení úhrady léku Mesocain bylo zasláno na MZ ČR – výbor
otázku dále diskutoval a konstatuje, že Mesocain nelze vyřadit z klinické praxe, je nutné
dál hledat řešení stejně jako v případě kortikosteroidů: spoluúčast pacienta, případně další
jednání na MZ ČR, resp. se zdravotními pojišťovnami (komise pro jednání s
pojišťovnami).
c) DRG Restart – ČSOT nabídla tvůrcům programu spolupráci, která nebyla akceptována,
ačkoli ČSOT upozorňuje na to, že v koncepci DRG restart je hrubá systémová chyba.
d) Vyjádření ČSOT k nově vydanému seznamu členů atestačních komisí – výhrady zaslány na
MZ ČR.
e) ČSOT zaslalo zamítavé stanovisko k zařazení tradiční čínské medicíny do vzdělávacích
programů.
f) ČSOT podporuje opětovné zařazení Ortopedické protetiky mezi nástavbové obory.
g) Předseda a sekretář společnosti informovali členy ČSOT o posunutí úhrady členských
příspěvků za rok 2017 na druhou polovinu roku 2017.
3. Informace ke vzdělávání v oboru, resp. z AK MZ ČR
 výbor byl informován o novém složení AK a o novém kurzu praktických dovedností,
který by měl vytvořit podmínky ke splnění požadavku nového vzdělávacího programu.
Garanty projektu jsou prof. Džupa a doc. Havlas, první kurz by měl proběhnout už na
podzim 2017. Garanti předloží náplně a návrhy struktury kurzů k diskuzi na AK i
výboru ČSOT.
 prof. Dungl informoval o aktuálním dění v naší specializační oborové radě (SOR).
Pověřil prof. Gallo, aby jej zastoupil na schůzce předsedů SOR s KOR (22. 9. 2017
v Olomouci). Dále upozornil na to, že do 30. 9. 2017 mají být odeslány na KOR
informace o atestačních termínech, místech, resp. o kurzech specializačního
vzdělávání.
4. Metodické doporučení ČSOT
a) Prevence TEN u pacientů hospitalizovaných pro TEP (prof. Landor; prof. Dungl)
 Již připravený materiál bude doplněn o poznatky z recentní literatury (prof. Dungl) a
projednán na příštím zasedání výboru.
5. DRG a úhradová vyhláška (dr. Dupal)

a) DRG Restart – dr. Dupal upozorňuje na závažné strukturální nedostatky nově
navrhovaného systému DRG Restart a doporučil výboru, aby se tomuto tématu prioritně
věnoval. Výbor pověřil zástupce společnosti (prof. Gallo, prof. Landor, dr. Běhounek, dr.
Dupal), aby co nejdříve zahájili jednání s náměstkem ministra zdravotnictví dr. Philippem
a pokusili se stanovisko ČSOT vysvětlit. Dr. Dupal připraví podklady pro jednání na MZ
ČR.
b) Úhradová vyhláška pro rok 2018 – veškeré podklady a návrhy ČSOT byly předány.
c) Výbor ČSOT žádá doc. Havlase a jeho pracovní skupinu, aby co nejdříve připravili
kalkulační listy tří základních ASK kódů (do 31. 10. 2017) a předali je dr. Dupalovi pro
jednání na MZ ČR s Ing. Rögnerovou. Tyto by měly být projednány na MZ ČR do konce
listopadu.
d) Jednodenní chirurgie – dr. Dupal a jeho skupina předloží základní teze k jednání o ZUM
při jednodenní chirurgii se ZP.
6. Dostupnost lůžkové kapacity pro spondylochirurgické akutní stavy (prof. Krbec)
 prof. Krbec po jednání s Českou spondylochirurgickou společností konstatuje, že
lůžek je dostatek a apeluje na lepší komunikaci se stávajícími centry (oblast Vysočiny
pokrývá FN Brno). Regionální pokrytí a kontakty umístí na stránky ČSOT.
7. Informace o registru kloubních náhrad (prof. Vavřík)
 v současnosti je v registru více než 200 tisíc záznamů, jejich kvalita je však stále
poměrně nehomogenní. Prof. Vavřík doporučuje všem vedoucím pracovníkům, aby se
do registru pravidelně dívali, ten má již nyní aplikace ke kvalitní analýze dat. Nyní se
řeší přerušená vazba s registrem zemřelých. Výbor doporučuje připomenout
pracovištím povinnost vkládat data do registru.
8. Spolupráce s výrobci/dodavateli implantátů na edukačních grantech v roce 2018
 prof. Gallo informoval o základních změnách platných od 1. 1. 2018, kdy už nebude
možný přímý sponzoring edukačních akcí, nýbrž lze počítat pouze s tzv. edukačními
granty, které se budou podávat přes nemocnice, odborné společnosti anebo přes
agentury, které pořádají vzdělávací akce. Výbor se shodl na tom, že má o část
edukačních grantů zájem. Osloví zástupce výrobců/prodejců a požádá je o spolupráci.
Pracovní skupina prim. Friče předloží rozbor postupu a právního rámce a doporučení
k řešení této problematiky na příští jednání výboru.
9. Informace šéfredaktora časopisu ACTA (prof. Krbec)
a) elektronické podávání příspěvků do časopisu – prof. Krbec představil nabídku firmy Solen
s. r. o. na využití redakčního systému Actavia; výbor jednomyslně odsouhlasil vyčlenění
prostředků na zakoupení tohoto systému do majetku ČSOT a pověřil prof. Krbce, dr.
Strejce a ekonomicko-právní komisi ČSOT dojednáním této záležitosti.
b) nabídka digitalizace starších čísel časopisu – prof. Krbec představil nabídku firmy EXON a
prof. Bartoníček navrhl digitalizovat alespoň ročníky 1992 – 2005. Výbor požádal prof.
Krbce, aby do příštího zasedání výboru projednal tuto otázku ve své pracovní skupině pro
ACTA a předložil výboru konkrétní stanovisko.
10. Příprava XXII. Národního kongresu ČSOT

prof. Gallo a dr. Kacerovský informovali o přípravách kongresu (16. – 18. 5. 2018
v Olomouci) – kongresové centrum je smluvně zajištěno, jsou vyjednány záštity a
hotelové kapacity.



výbor ČSOT rozhodl, že volby proběhnou ve čtvrtek 17. 5. 2017 odpoledne z důvodu
zajištění co největší volební účasti. Schůze primářů bude tradičně ve středu
odpoledne.
11. Informace k EFORT 2017 (prof. Gallo)
12. Administrativní zajištění ČSOT


výbor se po široké diskuzi rozhodl oddělit agendu spojenou s vedením členské
základny a správu webových stránek; po hlasování výbor svěřil administrativní
zajištění ČSOT (vedení členské základny, členské příspěvky) firmě Guarant
International spol. s. r. o. a provozování webových stránek ČSOT firmě Ortopedické
centrum s. r. o. s partnery; výbor pověřil prim. Friče a dr. Strejce, aby s oběma
subjekty projednali návrhy smluv a předložili je včetně finanční rozvahy výboru na
příštím zasedání výboru.



prim. Frič požádá administrativního správce z firmy Guarant International spol. s r.
o., aby neprodleně zahájil výběr členských příspěvků; na členy společnosti se obrátí
předseda a sekretář vysvětlujícím dopisem.

13. Různé
a) Výbor vzal na vědomí odpověď na žádost VZP ve věci ZP Matrix DX (připravil doc.
Havlas a jeho pracovní skupina).
b) Výbor ČSOT se rozhodl podpořit projekt pro odvykání kouření fy Johnson & Johnson
c) Výbor ČSOT neodsouhlasil žádost o záštitu 4th International Symposium on IntraArticular Treatment.
d) Výbor ČSOT vzal na vědomí stanovisko ČSARIM ve věci vykonávání odborného dozoru
nad lékaři s odbornou způsobilostí.
e) Prof. Chomiak informoval výbor o komerčních aktivitách spojených s poskytováním
postupné fibrotomie v ČR (metoda prof. Ulzibata); výbor přijal následující stanovisko,
které bude zasláno na MZ ČR a ZP:
• Výbor ČSOT vyjadřuje vážné znepokojení nad používáním metody postupné fibrotomie
dle prof. Ulzibata, kterou v České republice aplikuje ZiNa clinic s. r. o. Metoda má
odstraňovat svalové kontrakce (jizvy) a s tím související bolestivý syndrom. Tato
metoda není podložena seriózními klinickými studiemi a z našeho pohledu je tedy její
provozování v klinické praxi v rozporu se současným poznáním.
f) Přijetí nových členů ČSOT: MUDr. Jiří Bomer, MUDr. Jan Dušátko, MUDr. Petr Fischer,
MUDr. Peter Slávik, MUDr. Petra Vodičková.

Příští schůze výboru ČSOT se koná v úterý 14. 11. 2017 od 15:30
v Parkhotelu Průhonice.
Zapsal: 14. 9. 2017, MUDr. Jiří Běhounek, vědecký sekretář společnosti
Schválil: 14. 9. 2017, prof. MUDr. Jiří Gallo, Ph.D., předseda ČSOT

