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Ze zasedání výboru konaného ČSOT 16.4.2019  

v 15.30 hod v Parkhotelu Průhonice 

Přítomni: bez titulů – 

Běhounek,Dupal,Frič,Gallo,Chomiak,Kacerovský,Krbec,Kubát, 

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

Balík,Bartoníček,Šponer,Pavelka,Strejc 

Omluveni: Kozák 

Nepřítomni: 0 

 

 

Program: 

1) Splněné úkoly a proběhlá jednání:         

 - Jednání na VZP13.3. (Běhounek, Havlas, Chomiak, Dupal) a 15.3.19, 22.3.19 -  (Havlas) 

o artroskopických balíčcích  s platností od 1.4.19. Artroskopické úhrady lze považovat 

vyřešené, ing. Mrázkovi-řediteli VZP- byl zaslán dopis, že výbor ČSOT souhlasí 

s navrhovanými změnami, které byly výsledkem jednání prof. Havlase za SSTA  a 

pojišťovnami a žádá o implementaci balíčkové úhrady artroskopie pro rok 2019 od  1.4.2019  

 

Doporučující kritéria k nasmlouvání kódu 66043 – zaslané 3.3.19 všem pojišťovnám 

(Chomiak za ČSOT, Havlas za SSTA) ve znění: Výbor České společnosti pro ortopedii a 

traumatologii pohybového ústrojí  navrhuje zdravotním pojišťovnám nasmlouvat výkon 66043 

následujícím poskytovatelům zdravotní péče:  

A.Nemocnice s akreditací III. typu pro obor Ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí dle platného   

specializačního vzdělávacího programu. 

B.Pracoviště, kde je artroskopická operativa prováděna ve vazbě na ortopedickou lůžkovou péči a kde 

je ročně provedeno minimálně 500 artroskopií, z toho minimálně 200 rekonstrukčních artroskopií 

(výkon 66041). 

Po výkladu sporných názorů a  diskusi byla pojišťovnami tato kritéria odsouhlasena. Zatím na 

krajská pracoviště nepřišla závazná doporučení od pojišťoven. 

Dr. Medek seznámil výbor s dopisem z MZ ČR (Dr. Roegnerová). 

 

Bude následovat jednání s pojišťovnami o dalších úhradách v oblasti chirurgie nohy- 

návrhy vypracoval Doc. Hromádka a prof. Popelka – zatím 2 kategorie – osteotomie 1. 

metatarzu a artrodéza palce. Další 3 kódy budou vypracovány, budou schváleny VZP a 

zaslány na MZ ČR. Další schůzka po domluvě Dr. Běhounek – Ing. Šmehlík (Chomiak, 

Běhounek, Dupal). Je nutno stanovit  zástupce pro ortopedii a traumatologii nohy, kteří 

budou pracovat na revitalizaci kódů, zvláště materiálu. Návrh na nahrazení stávajících 

kódů novými. Do jednání se zapojí prof. Bartoníček za traumatologii a neurogenní nohu, 

dále bude osloven Dr. Filip a Dr. Teissler.  

V dalším jednání budou řešeny další oblasti: ostetotomie, dětská ortopedie. Datum jednání 

s VZP zatím nebylo stanoveno.  



 

2) Dopis na MZ ČR (Chomiak) – urgence vyjádření k Ulzibatově metodě provozované 

společností Zina s.r.o. + odpověď z MZ ČR (MUDr. Mgr. Maisnarová, 26.3.19): Po dotazu  MZČR 

adresovaný KÚ Středočeského kraje tento neeviduje žádné stížnosti stran poskytování zdravotních 

služeb zmiňovaným poskytovatelem. V případě, že je zde důvodná pochybnost o postupování non 

lege artis, je nezbytné prošetření a provedení kontroly ze strany České lékařské komory. 
Návrh výboru: Dr. Strejc projedná s právním odd. ČLK.  

 

3) Kritický dopis SAS k tzv. reformě primární zdravotní péče – stanovisko výboru hlasování 

per rollam: 14 souhlasí, 2 nesouhlasí, Dr. Medek – přečetl závěr. Dopis podporující stanoviska 

SAS a SAO napsán, předkládán ke schválení (Chomiak) – schválen a odeslán předsedovi SAS 

Dr. Jojkovi. 

 

     4) Informace o II. setkání pracovní skupiny  Klasifikace ZM endoprotéz kyčle (Chomiak,       

         Kubeš, Hach) dne 25.3.2019, ÚZIS (Dr. Zvolský+ zástupci pojišťoven). Jednání bylo             

konstruktivní a   vyjasnily se pojmy.  

Velký podíl úspěchu jednání měl Dr. Hach, který připravil podklady. Připomínky do 3.4.2019 

proběhly. Další jednání je plánováno k ZM endoprotéz kolenního kloubu.    

 

5) Jednání o úhradě elastoviskozních preparátů – Dr. Medek, dopis z MZ ČR - další možnosti 

jednání. Jednání o zařazení elastoviskozních preparátů ze 14.3.2019  – Dr.  Medek, stanovisko 

členů výboru ČSOT je zachovat částečnou úhradu preparátů a znovu zařadit elastoviskozní 

preparáty  do skupiny 11  zdravotnických prostředků (nezařazené). Další jednání 

s pojišťovnami - proběhne na ústředí VZP 18.4.19 v 10,00 – účast: Medek, Běhounek.  

Na základě žádostí firem, které žádají vyjádření ČSOT k registraci viskoelastických preparátu 

na MZČR výbor ČSOT doporučuje zařazení elastoviskozních preparátů do sk. 11 na poukaz. 

Výše úhrady bude stanovena na  základě jednání pojišťoven a MZ ČR a zástupců firem po 

přihlášce preparátů na MZČR.  

 

6) Návrh firmy Forinel – změny web stránek ČSOT - financování a sponzorství -  k schválení: 

Frič, Chomiak. Návrh za ČSOT k dalšímu jednání: Chomiak, Frič, Běhounek s Mgr. Saglenou 

k dosažení koncensu ve financování web. stránek – termín dojedná Dr. Běhounek 

 

7) Časopis ACHOT – zpráva z jednání redakční rady v Brně – (Krbec), vedoucí redaktor zašle 

zprávu z jednání předsedovi a sekretáři ČSOT. Vedoucí redaktor informoval o odstoupení 

některých dosavadních členů Redakční rady. Předkládá návrh na obnovení redakční rady 

novými členy:  Havlas, Pavelka, Tomáš, Repko, Obruba, Včelák – schváleno výborem. 

 

8) Zasedání akreditační komise, plánované jednání o akreditaci pracovišť které zašlou žádost –  

předseda AK Gallo sděluje, že jednání je svoláno na 29.5.2019 v 10.00 na MZ ČR, zatím se 

bude jednat o 10 institucích.  

Na stránkách ČSOT je vyvěšen nový vzdělávací program v Ortopedii a traumatologii 

pohybového aparátu.  

 

9) Informace o Zahradníčkově a Chlumského ceně – (Krbec, Běhounek, Bartoníček). 

Nominace na Zahradníčkovu cena - schválena výborem – předání při NK 10.5.2019 –zajistí 

Krbec 

Nominace na Chlumského cenu: není nominace a tudíž výbor rozhoduje cenu za rok 2018 

neudělit 

 

10) Informace o přípravách národního kongresu (Chomiak)  

 



11) Nominace na udělení čestného členství ČSOT v průběhu národního kongresu (Chomiak): 

Doc. Deszo Jeszenszky, Schulthesova klinika Curych, odsouhlasen 16.2.19,  prof. Vladimír 

Martinek (nar.1961) - vedoucí lékař „kloubní oddělení“ Schoen Klinik Harthausen, Bad 

Aiblig, Německo. Životopisy zaslány Dr. Běhounkovi,zajistí diplomy,předání na NK 

10.5.2019  Odsouhlaseno výborem.  

 

12) Plán členské schůze ČSOT v průběhu Národního kongresu – rozpracován.  

 

13) Různé: 

a) Pojištění lékařů - nabídka PVZP – Dr. Medek – pošle přílohu předsedovi, bude 

přeposláno primářům. 

b) EFORT – EBOT examiners course in Lisbon- 7.6.2019, žádost výboru o výběr 

kandidátů + event. krytí ubytování a cestovného (Chomiak, Frič) – zatím bez přihlášek, 

jinak výbor souhlasí s navrženým finančním krytím.  

c) Žádost děkana 1. LF UK Praha o návrh člena ČSOT a jeho event. náhradníka pro 

členství ve výběrové komisi na obsazení pracovního místa přednosty Ortopedické 

kliniky 1. LF UK a Nemocnice Na Bulovce. Návrh do VK - Prof. Gallo, náhradník 

doc. Repko – schváleno výborem. Doc. Repko jako 1. místopředseda odešle dopis 

děkanovi 1. LF UK Praha.    

d) Příští schůze výboru ČSOT při NK: 9.5.2019 v 17,00-18,00  Hotel Clarion, Freyova, 

Praha 9, 3. Patro, sál Quadrant. Doprava: stanice Metro B – Vysočanská, os. autem-  

parkování v Obch. středisku Fénix.   

e) Společné jednání výboru ČSOT s primáři 9.5.2019 – 18,15-19,15  Hotel Clarion, 

restaurace Benada, 2. patro.  

f) Následuje diskuzní fórum 19,30-22,00 – Veduta restaurant, 2. Patro 

g) Prof. Krbec upozornil na nabídku EBSCO:  databáze oborově zaměřených časopisů, 

zjistí, zda je pro ČSOT výhodné. 

h) Prof. Krbec informoval, že je zástupcem pro obor ortopedie v radě ČLK. Výbor 

blahopřeje.  

i) Prof. Gallo:  zdůraznil nutnost jednání se SÚKL o tranexanové  kyselině a o rozsahu 

předoperačních vyšetření s ČSARIM a společností praktických lékařů. 

j) Prim. Kubát: upozornil na ztíženou dostupnost Jewett ortézy – řešeno jednáním Dr. 

Krawczyka na MZ ČR. Ohledně problematického vykazování revizního implantátu 

použitého u složitých primárních operací – bude jednání na VZP (Dupal, Chomiak, 

Běhounek, Havlas) 

k) Návrh přijetí nových členů ČSOT (Běhounek): MUDr.Aleš  Křiváček; MUDr.  Yuriy 

Yutovets; MUDr.Richard Kovacs; MUDr.Jan  Kvasnička; MUDr.Dávid Lukáč; MUDr. 

Markéta Velebová; MUDr.Jiří Najer. Přijetí jednohlasně schváleno.  

 

Příští schůze výboru ČSOT  kromě NK se koná v Průhonicích 18.6.2019  v 15.30 hod. 

 

Prim. MUDr. Jiří Běhounek         Prof. MUDr. Jiří Chomiak, CSc 

      Vědecký sekretář                                 Předseda ČSOT       


