Zápis ze zasedání výboru ČSOT s primáři konaného dne 16. 5. 2018
v Clarion Congress Hotelu Olomouc

Přítomni: dr. Běhounek, dr. Dupal, dr. Frič, prof. Gallo, prof. Chomiak, dr. Kacerovský, prof. Krbec, dr. Kubát, dr.
Kunovský, prof. Landor, dr. Mach, dr. Medek, doc. Pilný, dr. Procházka, doc. Repko
Hosté: dr. Balík, prof. Bartoníček, doc. Pavelka, dr. Pink, dr. Strejc, dr. Tomáš
Primáři: dr. Beneš, dr. Beznoska, dr. Bíla, dr. Ďurďa, dr. Foldyna, dr. Gabriel, dr. Horáček, dr. Hoza, dr. Jura, dr.
Jurča, dr. Kala ml., dr. Knybel, dr. Kozák, dr. Lena, dr. Letocha, dr. Mačák, dr. Musil, dr. Pavličný, Pink, T., dr. Rafi,
dr. Skládal, dr. Strnad, dr. Svoboda, dr. Šedivý, dr. Vinš, dr. Zídka
Omluveni: prof. Dungl, prof. Trč, dr. Krawczyk, doc. Šponer

Program:
1. Informace předsedy ČSOT o práci výboru, resp. k členské schůzi a volbám 17. 5. 2018
a) Prezentace internetových stránek ČSOT (www.csot-forinel.eu).
b) Nový vzdělávací program – část kmen – je na MZ ČR; část pro specializační vzdělávání
je připravená k projednání Akreditační komisí MZ ČR pro náš obor.
c) Kurzy praktických dovedností – běží a je o ně zájem.
d) Informace o žádosti Společnosti pro úrazovou chirurgii o možnosti získání atestace
z Ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí (předneseno stanovisko výboru).
e) Návrh na transparentní partnerství s ČSOT (první návrh je v připomínkovém řízení).
2. Jednání na MZ, VZP týkající se kódů ASK a dalších aspektů změn sazebníku –
informace podal dr. Dupal.
DRG restart – je stále v řešení.
3. Diskuze
a) Většina primářů silně podporuje stanovisko výboru ČSOT ve věci získání atestace
z našeho oboru. Situace však není černobílá, někteří primáři mají na svém pracovišti
chirurgy, případně i traumatologa.
b) Jak je definován, určen školitel – v nové vzdělávací koncepci je jeho postavení velmi
silné, přesně určené, mimo jiné musí být přítomen u kvalifikačních zkoušek.
4. Volby do výboru ČSOT – dr. Běhounek informoval primáře o stanovisku výboru k zítřejším
volbám, konkrétně o tom, že se budou volit současně dva první místopředsedové a o návrzích
výboru na tyto pozice. Tento návrh nebyl na schůzi primářů rozporován.

Příští schůze výboru ČSOT se koná v úterý 19. 6. 2018 od 15:30
v Parkhotelu Průhonice.

Zapsal: 16. 5. 2018, MUDr. Jiří Běhounek, vědecký sekretář ČSOT
Schválil: 22.5. 2018, prof. MUDr. Jiří Gallo, Ph.D., předseda ČSOT

