
Zápis ze zasedání výboru ČSOT konaného dne 10. 4. 2018  

v Parkhotelu Průhonice 
  

 

Přítomni: dr. Běhounek, dr. Dupal, dr. Frič, prof. Gallo, prof. Chomiak, dr. Kacerovský, prof. Landor, dr. Mach, dr. 

Medek, doc. Pilný, dr. Procházka 

Hosté: dr. Balík, prof. Bartoníček, doc. Pavelka, dr. Pink, dr. Tomáš 

Omluveni: prof. Dungl, prof. Krbec, dr. Kubát, dr. Kunovský, doc. Repko, prof. Trč, dr. Krawczyk, dr. Strejc, doc. 

Šponer 

 

Program: 

1. Schválení programu, kontrola zápisu (prof. Gallo, dr. Běhounek) 

2. Informace o vyřízených úkolech/tématech  

a) Jednání o kultivaci ASK kódů, vč. ZUM, jednodenní chirurgii (dr. Dupal).  

b) Matrix DX – definovaná pracoviště; firma Arthrex zaslala návrh na doplnění pracovišť; 

výbor odsouhlasil, aby věc posoudila příslušná komise výboru; ta připraví návrh na 

aktualizaci seznamu pracovišť, poté odešleme na VZP (termín do konce dubna; odpovídá 

dr. Dupal, doc. Havlas).  

c) Na MZ byl odeslán návrh struktury povinných kurzů v rámci kmene (prof. Gallo) – 

odesláno 12. 2. 2018.  

d) Změnové řízení k nové verzi přílohy č. 3 k zákonu č. 48/1997 Sb. a tisku 88 – úhrada ortéz 

(prof. Trč, dr. Dupal) 

○ Jednání bylo konstruktivní, limitace na úhradu protézy byla zrušena, podmínka 

schválení revizním lékařem u VZP trvá; ortopedická úprava standardní obuvi byla 

zrušena ze seznamu (příloha je součástí zápisu). 

e) Odeslána žádost o vzdělávací granty od fi Zimmer Czech, s. r. o. (prof. Gallo) – odesláno 

8. 3. 2018. 

3. Administrativní zajištění ČSOT 

a) Úhrada členských příspěvků ČSOT (rok 2017: 614 uhradilo; dluží 236 členů; rok 2018: je 

přihlášeno do ČSOT 823 členů, zatím je uhrazeno od 398 členů; 425 neuhradilo); výbor 

rozešle další výzvu členům, odpovídá prim. Frič. Byla odsouhlasena výše částky, kterou 

ČSOT zaplatí EFORT.  

b) Partneři webu ČSOT – výbor pověřuje dr. Kacerovského, aby předložil návrh postupu ve 

věci „partnerů webu ČSOT“ a koncepci financování webu ČSOT – termín: do 19. 6. 2018. 

c) Předseda společnosti opět vyzval členy výboru, kteří odpovídají za jednotlivé odborné 

komise, aby se intenzivně věnovali budování webových stránek. Informoval dále o nabídce 

Ing. Sagleny (Forinel Trading SE) – je součástí příloh zápisu. Projednáme také na členské 

schůzi v Olomouci.  

4. Vzdělávání  

a) Kurzy praktických dovedností (prof. Bartoníček) 

○ Schválená smlouva s firmou Soggiorno, s. r. o. je připravená k podpisu (za ČSOT 

zkontroloval dr. Strejc, prim. Frič). 



○ Kurzy jsou naplánované do konce roku 2018; hodnocení kurzů je převážně výborné, i 

když je někdy problém s jejich obsazováním; traumatologická komise ČSOT – 

připraví podklady na příští rok, resp. k žádosti na MZ ČR o vzdělávací grant na rok 

2019.  

○ Informace o kurzech a výzva k účasti a podpoře především mladších kolegů a další 

organizační záležitosti na rok 2019 budou probrány na schůzi s primáři na kongresu 

v Olomouci (prof. Bartoníček, prof. Gallo) 

b) Stanovení podmínek pro atestaci z Ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí u 

vybrané skupiny traumatologů (prof. Gallo) 

○ Výbor trvá na původním stanovisku: každý atestant z Ortopedie a traumatologie 

pohybového ústrojí musí absolvovat platný VP v plném rozsahu. Výbor nesouhlasí se 

zkracováním předatestační přípravy. Dr. Běhounek bude tlumočit stanovisko výboru 

Mgr. Podhrázkému z MZ ČR.   

5. Strukturální změna Sazebníku výkonů 

a) Schůzka na MZ ČR bude dne 26. 4. 2018 (dr. Dupal, doc. Havlas) 

○ Návrh na změnu u 5 výkonů – odesláno 22. 3. 2018. 

○ Struktura přímo spotřebovaného materiálu se přesune k jednotlivým kódům.  

○ Bude vyřazen kód diagnostická artroskopie; naopak navíc přibude kód 66043 – 

rekonstrukční výkony ASK, ASK kyčle (otevřeno k připomínkování do konce dubna). 

○ Jednodenní péče – absence ZUM položek vede ke zkreslení ceny výkonu – chyba VZP 

(zakazuje výkaz ZUM; jsou součástí paušálu). 

6. DRG Restart  

a) Výbor ukládá dr. Běhounkovi, aby domluvil schůzku zástupců ČSOT (dr. Hach, dr. 

Lošťák) s RNDr. Tomášem Pavlíkem, Ph.D. z ÚZIS. 

7. Metodické doporučení ČSOT  

a) Prevence TEN u pacientů hospitalizovaných pro TEP – přišla jedna připomínka 

k neuvedení léku Zybor; výbor konstatuje, že metodický postup ČSOT je doporučeným 

stanoviskem odborné společnosti, Zybor nevylučuje, pokud tento přípravek splňuje ostatní 

indikační náležitosti. Postup k prevenci TEN je uveden na stránkách společnosti, bude 

s odstupem aktualizován. 

8. Informace šéfredaktora časopisu ACTA  

a) Zahradníčkova cena – výbor rozhodl o udělení ceny za rok 2017. Prof. Bartoníček se 

domnívá, že by cena měla být udělena za původní práci a měla by podpořit českého autora. 

V podobném duchu se k Zahradníčkově ceně za rok 2017 staví prof. Landor. Tento princip 

bude základem pro hodnocení Zahradníčkovy ceny od roku 2018. 

9. Chlumského cena  

a) Výboru byly navrženy následující publikace:  

○ Pilný J. a kol.: Chirurgie ruky. 2. vydání. Praha: Grada, 2017. 

○ Povýšil C.: Patomorfologie chorob kostí a kloubů. 1. vydání. Praha: Galén, 2017. 

Výbor o ceně rozhodne hlasováním per rollam. Hlasování nutno uzavřít do 22. 4. 2018 

z důvodu zhotovení ceny. 

10. Příprava národního kongresu (dr. Kacerovský, prof. Gallo) 

a) Záštity, smlouvy, hotely – vše zajištěno.  

b) Je přihlášeno více než 140 přednášek, program by měl mít finální podobu do 2 týdnů.  

c) Organizační záležitosti – středa 16. 5. 2018: schůze výboru ČSOT proběhne 17:30 – 

18:30; schůze primářů 18:30 – 19:30; uvítací večer 19:30 – 22:30 (vše Clarion Congress 



Hotel Olomouc, restaurace Benada). Členská schůze s volbami proběhne 17. 5. 2018 

v 16:10 – 18:00. 

11. Návrhy na udělení čestného členství ČSOT (prof. Gallo) 

a) Nově návrh – doc. MUDr. Rudolf Ditmar, CSc. (FN Olomouc) – odsouhlaseno. 

12. Příprava voleb do výboru ČSOT (dr. Běhounek) 

a) Nominace na členy výboru mohou podávat všichni členové ČSOT (formulář byl rozeslán). 

Stávající členové výboru souhlasí s nominací do voleb nového výboru. 

b) Sekretář výboru žádá rovněž o nominace do volební komise. Na předsedu volební komise 

výbor navrhuje prof. Bartoníčka – s nominací souhlasí. 

13. Různé  

a) Registr kloubních náhrad – prof. Vavřík podal informaci o změnách (je součástí příloh 

k zápisu); například budou upraveny legislativní předpoklady, metodické pokyny, věcné 

chyby v registru budou moci opravovat pouze superuživatelé; do 28. 2. každého 

následujícího roku musí být vloženy do registru všechny záznamy z předchozího roku; 

výročí 15 let registru – ÚZIS vydá ročenku našeho registru (elektronicky, v angličtině); 

plánuje se propojení s registrem zemřelých a s revmatologickým, onkologickým, 

diabetologickým registrem; pokusíme se připravit i další výstupy (např. migraci pacientů 

mezi jednotlivými pracovišti).  

b) Registrace léku Diprophos – dr. Medek upozorňuje na tiché zrušení bez adekvátní náhrady. 

Navrhuje požádat SÚKL o vyjádření, proč k tomu došlo a jaké je možné řešení, protože 

adekvátní náhrada není. Výbor žádá dr. Medka, aby připravil žádost.  

c) Personální situace v oboru – dr. Dupal upozorňuje na špatnou personální situaci v Praze a 

Středočeském kraji, kde dochází k rozpadu ortopedické péče (zavírání oddělení, redukce 

sálového provozu atd.), v posledních měsících se stav zhoršuje – výbor ukládá dr. 

Dupalovi, aby se pokusil připravit návrh, čím by mohla společnost přispět k řešení 

problému, předložíme na schůzi primářů.  

d) Komise pro ACTA – prof. Bartoníček upozorňuje na to, že se komise přestala scházet, 

nefunguje. Předseda společnosti požádá prof. Krbce o zprávu o činnosti komise. Téma 

časopisu zůstane nepochybně jako úkol pro příští výbor.   

e) Schválení nových členů: MUDr. Ľuboš Baláž; MUDr. Peter Barabáš; MUDr. Maroš Béreš; 

MUDr. Jan Blahut; MUDr. Ivana Čechová; MUDr. Daniel Demut; MUDr. Tomáš Doubek; 

MUDr. Martin Hobza; MUDr. Lucie Klosová; MUDr. Jiří Lošťák, Ph.D.; MUDr. Pavel 

Mišove; MUDr. Eva Nieslaniková; MUDr. Aleš Spáčil, Ph.D.; MUDr. Jan Špička, Ph.D.  

 

 

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

v Parkhotelu Průhonice. 

 

 

 

Prim. MUDr. Jiří Běhounek, v. r.          Prof. MUDr. Jiří Gallo, Ph.D., v. r. 

      Vědecký sekretář                                 Předseda ČSOT       

 

Zapsal a schválil: MUDr. Jiří Běhounek, prof. MUDr. Jiří Gallo, Ph.D., 11. 4. 2018 

 



 


