
Zápis ze zasedání výboru ČSOT konaného dne 13. 6. 2017  

v Parkhotelu Průhonice 
 

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

Kunovský, Landor, Mach, Pilný, Procházka, Repko 

Omluveni (bez titulů): Kubát, Medek 

Hosté (bez titulů): Bartoníček, Janíček, Pavelka, Strejc 

Omluveni (bez titulů): Balík, Čech, Šponer, Trč 

 

 

1. Schválení programu, kontrola zápisu z jednání výboru 17. 5. 2017 (prof. Gallo, dr. Běhounek) 

– bez připomínek. 

2. Informace o vyřízených úkolech/tématech  

a) Úpravy vzdělávacího programu ORT a TRAUMA, informace ze zasedání AK 

z 19. 5. 2017. (prof. Gallo) 

b) Příprava metodických listů ČSOT pro:  

I. profylaktické podávání ATB (příloha 1) – schváleno. 

II. diagnostický protokol pro infekce kloubních náhrad (příloha 2) – schváleno. 

III. prevenci TEN u TEP při hospitalizaci (prof. Landor) (příloha 3) – materiál byl dodán, 

bude předložen k hlasování per rollam. 

c) Příprava úhradové vyhlášky pro rok 2018 – výbor byl informován dr. Dupalem o stavu 

jednání a úpravách sazebníku výkonů, kde by 20 % bylo možno redukovat. Jednání na 

MZ ČR s ředitelkou Ing. Rögnerovou o dalších kódech – dr. Dupal, dr. Běhounek; jednání 

na VZP – doc. Honěk, dr. Mrázek – dr. Běhounek. Dr. Dupal ujistil výbor, že ČSOT má 

připraveny všechny nezbytné podklady pro jednání.  

Úhrady artroskopických operací – úkol z poslední schůze výboru, jednání se zástupci 

Společnosti sportovní traumatologie a artroskopie – dr. Dupal informoval o názoru kolegů 

z SSTA o vhodnosti 3 kódů místo dvou. Pokusíme se dojednat na MZ ČR a VZP. (dr. 

Dupal, dr. Běhounek) 

d) Jednání se zástupci firmy Guarant International spol. s r. o. týkající se administrativní 

podpory ČSOT – firma předložila další nabídku základního balíčku služeb pro ČSOT 

(členská základna, základní vedení stránek) – prim. Frič za skupinu informoval o 

aktuálním stavu jednání. Současně sdělil, že ČSOT dostala nabídku na prezentování 

softwaru určeného pro vedení členské základny na dnešním jednání výboru. Výbor po 

diskuzi uložil:  

- prim. Fričovi, aby pokračoval v jednáních s firmou Guarant International spol. s r. o. 

(největší zájem máme o vedení členské základny). 

- dr. Kacerovskému předložit alternativní návrh na administrativní a ekonomické 

zajištění ČSOT. 

- dr. Běhounkovi prověřit možnost vedení členské základny jinými způsoby. 

3. ZULP, úhrada obstřiků, DRG (dr. Běhounek, dr. Dupal, dr. Medek, dr. Kacerovský) 

a) Problematika ZULP – reakce na podání firmy GBC ve věci Hyalgan – dr. Běhounek 

vysvětlil pozadí celé záležitosti, v době jednání výboru není stanovisko SÚKL známé. 

Zástupci SAS uvedli příklady z klinické praxe, které mohou poskytovatele znevýhodnit. 

Výbor po diskuzi přijal níže uvedené usnesení: 

Schváleno usnesení: Výbor ČSOT nesouhlasí a odmítá neuvážené a nekonzultované 

převádění léků z běžného režimu do režimu A, event. O (nelze předepisovat na recept, 



jedině jako ZULP). Naposled byl takto převeden preparát Hyalgan inj. Takováto změna 

režimu ve skryté formě neúměrně zvyšuje administrativní i finanční náklady poskytovatele, 

a potažmo postihuje i pacienty. Vzhledem k systému regulací plateb za ZULP daných 

úhradovou vyhláškou i smlouvami s pojišťovnami prakticky znemožňuje indikaci takto nově 

převedených léků, což se negativně odrazí v možnostech léčby. 

b) Úhrady obstřiků s kortikosteroidy – informace z jednání se SÚKL a VZP o postupu ve věci 

depotních kortikoidů. Dosavadní postup zatím nevedl ke konkrétním výsledkům. Současně 

platí, že není možné, aby poskytovatel doplácel na poskytování služby. Dále padl dotaz, 

jakým způsobem by se měl rozdíl mezi cenou a úhradou vybírat. Nakonec bylo navrženo, 

aby výbor ČSOT podal stížnost: podklady připraví co nejdříve dr. Strejc (ve spolupráci se 

zástupci ambulantních ortopedů), odešle předsedovi společnosti, který následně zajistí 

souhlas členů výboru per rollam.  

O navrženém usnesení se tudíž nehlasovalo. 

c) Příprava nového DRG pro MDC 08 – výbor byl informován o aktuální situaci, na výzvu 

k delegování dalších členů nikdo nereagoval. V současnosti tvoří skupinu 4 členové, 

přičemž hlavní tíha bude ležet na třech (dr. Šimeček, dr. Hach, dr. Lošťák). Výbor 

odhlasoval jednomyslně ocenění jejich práce – částkou v rozmezí 30 – 50 tis. Kč. Práci by 

měl kontrolovat a „převzít“ dr. Dupal, vyplacení zajistí pokladník ČSOT. Dr. Běhounek 

současně doporučil, aby dr. Dupal zjistil, které nemocnice jsou součástí datového sběru + 

profil sbíraných dat. Další informace předloží skupina na příštím jednání výboru.  

4. Informace šéfredaktora časopisu ACTA – prof. Krbec referoval o jednání komise pro ACTA 

ze dne 13. 6. 2017. Shrnul stručně projednávané body (pravidla upravující pozici 

šéfredaktora, redakční rada, užší redakční rada až po software umožňující elektronické 

podávání prací). Další jednání bude pokračovat 12. 9. 2017 od 13:30 v Parkhotelu Průhonice. 

K dalšímu jednání výboru připraví šéfredaktor časopisu návrhy na elektronické podávání 

prací. 

5. Různé  

a) Žádost o stanovisko k produktu Stimulan (dr. Běhounek, prof. Gallo). Výbor nesouhlasí 

s tím, aby se vyjadřoval k jednotlivým konkrétním výrobkům, hodlá podpořit léčebné 

metody, nástrojové skupiny, obecná pravidla vedení správné klinické praxe atd.  

Schváleno usnesení: Výbor ČSOT doporučuje aktualizaci seznamu přípravků určených 

jako výplň mrtvých prostor, resp. jako nosiče antibiotik v závislosti na doložené klinické 

evidenci jejich účinnosti (nosič ATB pro řešení infekčních komplikací v oblasti ortopedie, 

traumatologie a spondylochirurgie) ke zdravotnímu výkonu ZUM.ZV 66817 (= výplň 

dutiny během operace alogenním materiálem; přičte se jako další kód k základní operaci). 

Dr. Dupal současně upozornil na nedávné rozhodnutí Ústavního soudu, které by mohlo 

prodejcům a výrobcům umožnit o něco snadněji zaregistrovat jejich výrobky.  

b) Nabídka firmy easyMed s. r. o. (jednatel Ing. Marek Kožurik) k bezplatnému provozování 

moderních internetových stránek ČSOT (prof. Gallo). Návrh byl podroben kritice 

z několika hledisek, mmj. kvůli finanční nákladnosti.  

Závěr: Výbor ČSOT pověřuje prim. Friče a jeho komisi k zjištění podmínek případné 

spolupráce, které musí vyhovovat ČSOT. Výsledky předloží na příštím jednání výboru.   

c) Dostupnost lůžkové kapacity pro spondylochirurgické akutní stavy (podnět prim. MUDr. 

T. Leny).  

Závěr: Výbor ČSOT žádá pracovní skupinu pro spondylochirurgii, aby na příští jednání 

předložila výboru návrh realistického řešení.  



d) Provádění výkonů v oblasti myoskeletální medicíny (dr. Kacerovský). Po krátké diskuzi 

bylo jednomyslně schváleno následující usnesení:  

Schváleno usnesení: Výbor ČSOT nesouhlasí s rozhodnutím Společnosti pro myoskeletální 

medicínu požadovat po držitelích oprávnění I. stupně k provádění výkonů v oblasti 

myoskeletální medicíny, získaného před rokem 2004, absolvování inovačního kurzu. Bude 

zasláno na VZP (111) a Zdravotní pojišťovnu Ministerstva vnitra ČR (211). 

e) Výbor diskutoval o spolupráci s paní Zadražilovou a schvaluje jí odměnu za 1. pololetí 

2017 ve výši 10 000 Kč. 

f) Prof. Chomiak upozornil na podivnou léčebnou metodu podle prof. Ulzibata u dětí s DMO. 

Výbor požádal prof. Dungla a prof. Chomiaka o podrobnosti a podklady pro jednání na 

MZ ČR. 

g) Prof. Dungl informoval o stanovisku VR ČLK k zařazení vzdělávání tradiční čínské 

medicíny do vzdělávacích programů a dr. Dupal současně navrhuje dát podnět ČLS JEP 

k řešení této problematiky. Schváleno: Návrh dopisu zašle předsedovi ČSOT prof. Dungl.  

h) Prof. Dungl referoval o aktivitách směřujících k zařazení ortopedů do systému paliativní 

medicíny.  

i) Doc. Janíček vznesl dotaz týkající se vzdělávání v traumatologické nástavbě. Prof. Dungl 

následně informoval o aktuálním stavu Vyhlášky o nástavbových oborech vzdělávání 

lékařů a zubních lékařů, kde by měla být uvedena ortopedie a traumatologie pohybového 

ústrojí jako podstavba pod nástavbovou atestaci z úrazové chirurgie. 

j) Výbor schválil nové členy: MUDr. Martin Feranec, MUDr. Juraj Kacian, MUDr. Martin 

Kulhánek, MUDr. Jakub Turek, MUDr. Lucie Vyroubalová. 

  

 

Příští schůze výboru ČSOT se koná v úterý 12. 9. 2017 od 15:30  

v Parkhotelu Průhonice. 

 

Zapsal: 13. 6. 2017, MUDr. Jiří Běhounek, vědecký sekretář společnosti 

Schválil: 15. 6. 2017, prof. MUDr. Jiří Gallo, Ph.D., předseda ČSOT 


