
Zápis ze zasedání výboru ČSOT konaného dne 19.2.2019 

v parkhotelu Průhonice 
 

 

 

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

Kunovský, Landor, Mach, Medek, , Pilný, Repko, Tomáš 

 

Omluveni (bez titulů): Kubát, Trč, Dungl 

 

 Hosté: Balík, Bartoníček, Šponer, Pavelka, Strejc 

 

 
 (originál prezenční listiny založen u vědeckého sekretáře) 

 
 

 

1) Schválení programu, kontrola zápisu  

- (prof. Chomiak, prof. Gallo, dr. Běhounek) – odsouhlaseno 

 

2) Informace o vyřízených úkolech/tématech (prof. Chomiak, prof. Gallo, dr. Běhounek) 

- Národní zdravotnický informační portál (NZIP) – žádost MZČR o aktivní zapojení zástupců 

odborné společnosti do budování  NZIP  - vytvoření informačního kanálu směrem 

k věřejnosti pod záštitou MZČR, ÚZIS  a odborných společností ČLS JEP. Prof. Chomiak 

(28.1.19) : Návrh 2 lékařů za ČSOT: Dr. Hobza - Olomouc (prof. Gallo), Dr. Vaculík – 

Praha –Bulovka (prof. Chomiak) 

- Kategorizace kloubních náhrad – Dr. Hach, Dr. Zvolský –ÚZIS. Zjednodušení tabulek, 

předáno pojišťovnám. 

 

3) Jednání s pojišťovnami (dr. Běhounek; dr. Dupal, prof. Havlas, prof. Chomiak) 

- ASK kódy, dopisy ZP a stanovení návrhu na smlouvy ke kódu 66043 – revizní a složitá 

rekonstrukční artroskopie. 

- 25.1.19 – prof. Chomiak  - odpověď na dopis VoZP (ing. Benešová): probíhá jednání 

výbor ČSOT, SSTA a VZP o stanovení podmínek, které musí pracoviště splňovat,  

aby kód mohlo vykazovat  

- 13.2.19 – schůzka na VZP (Běhounek, Havlas, Chomiak, Dupal)  - především 

dohadování o artroskopických výkonech, zvl. kritéria k nasmlouvání nového výkonu 

66043. Další jednání stanoveno na 13.3.19 

- Problémy s kodem 66039 – označen H – odstranit velké H a ponechat pro pracoviště 

s jednodenní chirurgií. Bude diskutováno s předsedou SSTA prof. Havlasem. Výbor 

doporučuje, aby se pojišťovny chovaly standardně a všem pracovištím přiznaly 

balíčkovou úhradu. Bude pokračovat další jednání v rámci ČSOT a SSTA a 

pojišťovnami.  Stanovisko ČSOT a SSTA bude sděleno po jednání na VZP.   

- Regenerace sazebníku (Dr. Dupal) – zatím navýšení úhrad jen v několika segmentech. 

Osloveny společnosti chir. nohy a chir. ruky pro vypracování nových úhrad – změna 

struktury balíčků– do 3 týdnů. Byly odeslány výzvy a vzory návrhů, 13.3. bude další jednání 

s VZP. Dohadovací řízení se bude týkat roku 2021, návrhy do konce června 2019.  

- regenerace zdravotních výkonů z oblasti traumatologie pohybového ústrojí a 

ortopedické protetiky – dopis z MZ ČR ze dne 22. 11. 2018 – pozitivní odpověď od 



MZČR od ing. Roegnerové. Žádost vyčlenit dobrovolníky, kteří se budou podílet na 

regeneraci. Oblasti. prox. femur, dist radius, prox. humerus a hlezenní kloub – Prof. 

Bartoníček bude jednat v rámci své skupiny.   

- Preparáty kyseliny hyaluronové – jednání na MZ ČR 14.3.19 – nominace Dr. Medka - 

stanovisko: vrátit tyto prostředky zpět do úhrady pojišťovnami (zákon),  Dr. Krawczyk 

(problematika protetiky) -  čas bude upřesněn.  

- Nastavení Indikačních kritérií (VZP) u implantovaného stabilizačního zařízení HyProCure a 

HyProCure II). Vyjádření výboru.  

- Odpověď na VZP (MUDr. Míková) 7.2.19 (prof. Chomiak): indikační kritéria- vrozená 

a získaná plochá noha. Jedná se o (dočasnou) blokaci talokalkaneárního kloubu 

(Arthroereizu). Upozornění na možné zneužití podpory jednoho produktu, přičemž na 

trhu je pro tuto metodu více produktů (např. od Arthrex a jiných firem). 

 

4) DRG Restart – aktuální situace, informace (dr. Dupal) – probráno. 

- Klasifikace hospitalizačních procedur – připraveno k veřejné oponentuře,budeme vyzváni po 

zpracování 

 

5) Stav webových stránek a další organizační záležitosti výboru 

- prof. Gallo- zatím nedostatečné plnění pracovními skupinami – obsahově zaostáváme, kromě 

chirurgie ruky, vyzýváme další předsedy k doplňování odborných informací, posílat přes 

sekretáře společnosti.  

- Aktualizace programu akcí na rok 2019 pro webové stránky ČSOT, správa stránek (prof. 

Chomiak; prim. Frič). Kontakt s paní Dudovou a Mgr. Saglenou  - po počátečních rozpacích 

velmi dobrá spolupráce a zařazování akcí, které jsou schváleny zástupci výboru. Zařazení 

vzdělávacích akcí by měli schválit zástupci výboru a to i v případě akcí ortopedického centra 

s.r.o. (Mgr. Saglena nechce být úkolován nečleny výboru). Propojení s Guarantem (platby 

členů). 

 

6) Vzdělávání – aktuální stav, připomínky (prof. Gallo) 

a) Vzdělávání traumatologů – individuální atestace z ortopedie. Stanovisko výboru per rollam: 

neustupovat od ortopedického curricula, tj. 32 měsíců ortopedie. Prof. Gallo jako předseda 

akreditační komise odeslal dopis v tomto duchu Dr. Kloubovi. 

Noví členové – traumatologové- vstřícný postoj k splnění plného ortopedického curricula.  

b) Návrh kurzů praktických dovedností na rok 2019 (prof. Bartoníček, prof. Džupa, prof. 

Havlas)  

c) Financování kurzů praktických dovedností – čerpání dotace na rok 2018 prodlouženo do 30. 

6. 2019 + dofinancování ze zdrojů ČSOT na rok 2019 (hlasování per rollam; prof. Gallo; 

prim. Frič). Bez podpory MZČR nelze kurzy financovat z prostředků ČSOT, prostor pro 

finanční podporu z nemocnic.  Podána žádost na Ministerstvo práce a soc. věcí, odpověď 

bude upřesněna. Z ČSOT lze uvolnit ročně částku do 200.000 Kč. Další diskuse - příští 

výbor.  

d) Vzdělávací granty – aktuální stav (prof. Chomiak, prim. Frič): Fa Lima – Paris International 

Shoulder Course 14.-16.2.19, smlouva podepsána 8.1.19 (Chomiak). 

 

7) Informace o stavu časopisu Acta (prof. Krbec) 

- Č 1. v tisku, 3 členové komise ACHOT na dnešní schůzi, elektronická verze je zatím 

problematická- zpracování redakcí, zatím nelze plně spustit bez finanční ztráty. 



Rekonstrukce redakční rady – 5 členů se vzdalo členství, návrh dalších členů – zatím 

souhlasí Doc. Pilný,  jednohlasně schválen. Další členové budou schváleni dle jejich event. 

souhlasu.  

a) Zahradníčkova cena 2019 (schválení předsedy komise na rok 2019– návrh prof. 

Bartoníčka, další členy si vybírá předseda). Hlasování výboru: pro 15. Proti 0, sdržel se 

hlasování 1. Nutno do 31.3.19. Navržení členové komise: prof Landor, doc. Repko, doc. 

Pavelka. – odsouhlaseni výborem. 

 

8) Chlumského cena  

- návrhy do 31.3. – návrh: název knihy, autor, rok vydání 2018,nakladatelství 

 

9) Doporučený postup ČSOT pro diagnostiku a terapii spondylodiscitid (prof. Krbec) 

- pacienti budou hospitalizování na intezivním nebo standardním lůžku dle zvyklostí daného 

pracoviště. Bude vyvěšeno na stránkách společnosti.  

 

10)  EFORT 
a) nominace sekce „Conservative and surgical options for treatment of early onset scoliosis“ 

(kontaktní osoba: Doc. Repko) za ČSOT pro rok 2020;  

b) žádost EFORT o doporučené postupy v angličtině a jejich sdílení (prof. Gallo);  

c) národní delegáti za ČSOT – předseda + národní delegát - 1. Místopředseda – výbor schválil 

s tím, že nyní je to doc. Repko 

 

11)  Informace o přípravě XXIII. Národního kongresu ČSOT 
- termín konání definitivně 9.-11.5.2019,  Clarion Congress Hotel, Praha 9. Kongres je uveden 

v seznamu akcí na web stránkách ČSOT. Členové ortopedické společnosti byli přes paní 

Dudovou obesláni o místu a termínu kongresu. Přihlášky k aktivní účasti do 24.3.19 na 

stránkách www.congressprague.cz/csot2019. Přednášky a posterová sekce - dle počtu 

účastníků. 

- Prosím členy výboru: přednosty klinik a primáře o vyzvání svých pracovníků k zasílání 

abstrakt k aktivní účasti. 1. autor přednášky / posteru- zvýhodněné vstupné na kongres. 

- Zahraniční účastníci (nefiremní aktivní účast) - Grill, Ganger, Zweymueller – Rakousko, 

Dufek, Martínek – Německo, Dvořák, Drobný, Jeszenský – Švýcarsko.  

- Generální partner: Johnson and Johnson, Zimmer Czech, Hlavní partner – Lima  CZ, 

Exkluzivní partner – Beznoska. 

- Satelitní symposia: Johnson a Johnson – 60 min.   

- Návrhy na čestné členství společnosti (prof. Chomiak)  

1.  Dr. Deszo Jezsensky, vedoucí spondylochirurgického oddělení, Shulthessova klinika 

Curych, Švýcarsko, vystudoval v Budapešti, do r. 1986 pracoval v Maďarsku,  poté 

odešel do Německa a St. Gallenu, od r. 2004 – vedoucí spondylochirurgického odd. 

Schulthessovy kliniky .  

2. Dr. Jean-Alain Epinette, Lille, Francie, Ortoped a traumatolog, současný president 

European Hip Society. 

Návrhy byly schváleny je třeba zaslat sekretáři přesné jméno, titul, pracoviště s jeho 

originálním názvem ke zhotovení diplomů 

Další návrhy na čestná členství do příštího výboru zaslat sekretáři!! 

12) Různé  

- Stanovisko k prevenci TEN u ortopedických výkonů: jednoznačný výklad (prof. Gallo, prof. 

Landor). Prof. Landor - výklad je jednoznačný dle jednání s angiologickou společností, což 

je závazné (doporučení SPC). Návrh úpravy ČSOT – doba trvání prevence – prof. Landor.  

http://www.congressprague.cz/csot2019


- Členská základna ČSOT: 828 členů, 208 dlužníků – Fa Guarant obesílá neplatící členy 

- Žádost o účast člena ČSOT na VŘ pro obor ortopedie a traumatologiere pohybového ústrojí 

z Krajského úřadu Libereckého kraje  - konání  13.3.19 – v Liberci, návrh, aby se jednání 

zúčastnil Doc. Miroslav Bartoš byl schválen, pro zaneprázdněnost kolegy Bartoše je ochoten 

ČSOT zastoupit prim.MUDr.Filip Fridrich z Nemocnice Jablonec  nad Nisou  – vyřídí Dr. 

Běhounek 

- Žádost o účast člena ČSOT na VŘ pro obor ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí 

z Krajského úřadu Jihočeského kraje – konání 27.3.2029 v Českých Budějovicích – 

nominaci přijal  prim. MUDr. David Musil –vyřídí Dr. Běhounek 

- Dr. Medek: informace - problém Mesokainu – C3 – nebude hrazen u obstřiků a infúzí, pouze 

v anestezii. SAS se ohradil, zatím jednání SÚKL, pouze k informaci, zatím nevyřešeno.  

- Noví členové: MUDr. Milan Dlesk; MUDr. Radovan Vrána; MUDr. Jan Kiša;MUDr.Josef 

Zogata;MUDr.Miroslav Kyselica;MUDr.Ján Debre; MUDr.Maryan Bobelyak,MUDr.Lukáš 

Badlík;MUDr.Marek Solák 

 

Příští schůze výboru ČSOT se koná dne 16.4.2019  

v Parkhotelu Průhonice 
 

 

Zapsal 19.2.2019: MUDr. Jiří Běhounek, vědecký sekretář ČSOT  

Schválil: prof. MUDr. Jiří Chomiak, CSc., v. r., předseda ČSOT 


