
Zápis ze zasedání výboru ČSOT konaného dne 17.9.19 v Parkhotelu Průhonice 

 

Přítomni:Běhounek,Dupal,Frič,Gallo,Chomiak,Kacerovský,Krbec,Kubát,Landor, 

Mach,Medek,Pilný,Tomáš,Balík,Bartoníček,Pavelka,Trč 

Omluven: Kozák,Kunovský,Repko,Šponer, Dungl, Strejc 

 

 
1. Zahájení, schválení programu – Chomiak, Běhounek 

 

2. Kontrola zápisu schůze výboru 18. 6. 2019 

 

3. Splněné úkoly a proběhlá jednání  

a) Jednání se zástupci VZP ohledně výkonů v ortopedii nohy 15.7.19 (Běhounek, 

Chomiak, Dupal, Havlas) – viz zápis  

Výsledek jednání 16.9.19 – informace Chomiak, Dupal. Jednání bylo věnováno 

především dalšímu upřesnění kalkulace u nových kalkulačních listů artrodéza 1. 

paprsku nohy a osteotomie I. paprsku nohy. Jednat s MUDr. Havlasovou o 

termínu dalšího jednání dle zápisu 

b) výsledek jednání na MZČR 22.8.19 ohledně ASK kódu 66039 – Medek, Havlas –

se zástupci Pardubického kraje o nutnosti nasmlouvaných lůžek k tomuto výkonu, 

souhlasné stanovisko zainteresovaných subjektů, vysvětleno i značení SH a 

stanoviska ZP a postoj VZP která vyžaduje tzv. balíčkové řešení 

c) výsledek jednání na MZČR 22.8.19 ohledně operativy nohy: operace 1. paprsku a 

artrodézy 1. Paprsku (Havlas, Medek). Odeslána žádost na MZ ČR ze dne 8.9. 

(Chomiak, Havlas) 

d) Podpora výboru ČSOT k jednání MUDr. Krawczyka v Komisi pro kategorizaci a 

úhradovou regulaci ZP MZČR o zařazení úhrad tzv. “bílého programu“ 

z prostředků z veřejného zdravotního pojištění (Chomiak),  jednání  proběhne 

18.9.19  

e) Doplatky na ZULP (Mesocain, kortikoidy) v souvislosti s plánovanou EET 

/definitivně zákon neuzavřen deklarováno podání k Ústavnímu soudu/, předneseno 

na minulém zasedání výboru, k jednání na tomto výboru (Medek, Strejc): reálný 

termín zavedení  EET 3.a 4.vlny 1.4.-1.5.2020. Doplatek na Mesokain a 

kortikoidy- bude/ hrazeno/započteno do  hrubého příjmu ordinace. Dr. Strejc 

zpracuje písemně do 2 týdnů vysvětlení ev.podklady 

f) Kurzy praktických dovedností – žádost o podporu kurzů na rok 2020 z fondů MŠ, 

MPSV (Běhounek)  - zatím nelze hradit z těchto ministerstev, pokus o 

zainteresování jednotlivých krajů. Další jednání Dr. Běhounek.  

g) Změny web. stránek a sponzorství (Forinel) – spolupráce funguje, je připraven 

návrh dodatku smlouvy  s Forinel,  výborem schválen– vyřídí Běhounek, 

Chomiak. Zaslaný návrh. Mgr. Sagleny – seznam potenciálních sponzorů, již 

pozitivní ohlas medicínské industrie – seznamy a prezentace na web stránkách 

ČSOT.  

 

4. Jednání s Guarant o dalším postupu spolupráce a vedení členské základny – Běhounek, 

Chomiak, Frič – vedení registru členské základny ano, sledování placení registračních 

poplatků a administrativy. Po dojednání formy vedení bude předáno k odsouhlasení 

výboru –návrh Guarantu rozešle k informaci (Běhounek). 

 

5. Zpráva vedoucího redaktora o časopisu ACHOT (současný IF – 0.456, důsledek menší 

citovanosti článků z ČR, tudíž nutný požadavek na zvýšení kvality prací, která mají 

potenciál být citovány (především statisticky zpracovaní práce, obrazová 

dokumentace). K jednání ve skupině ACHOT-ČSOT. Úvaha o event. zasílání článků 



v českém nebo anglickém jazyce, nutno zvýšit kvalitu článků- statistické zpracování, 

obrazová dokumentace. Bude předloženo na příštím výboru. Změny v redakční radě – 

česká je aktuální, na zahraniční se bude pracovat. Indexace a umístění v lékařských 

databázích EBSCO – licenční dohoda byla podepsána předsedou ČSOT. 

 

6. Zpráva předsedy Akreditační komise (Gallo) – kompetence po kmeni – bude odesláno 

členům do přílohy. Po schválení MZ bude zveřejněno na www stránkách. Další 

zasedání akreditační komise 14.10.19 na MZČR.  

 

7. Informace ze SOR – 9 garantů z ČR (Trč) – zkoušky po kmeni rozepsány do roku 

2021. Atestace z ortopedie termíny na roky 2019 a 2020. Nutno z pracovišť zaslat 

požadavek na termíny. KOR požaduje pouze dva termíny atestací/rok, ČSOT vyžaduje 

tři termíny. Otázky ke kmeni již připravovány. Akreditované kurzy – dle žádosti 

jednotlivých pracovišť.  

 

8. Informace o plánovaných sympoziích: na stránkách ČSOT 

Změna termínu Národního kongresu v Brně:  22.-22.5.2020 

EFORT kongres Vídeň 10.–12.6.2020 – výzva prezidenta EFORTU k zaslání 

nejlepšího abstrakta za ČSOT – výhoda pro autora: bezplatná registrace. Návrhy zaslat 

předsedovi ČSOT do 25.9.19, pět abstrakt bude zasláno do EFORT 

 

9. Různé: 

a) Žádost VZP o odborné posouzení zdravotnických prostředků – implantáty CCI 

s kontinuální kompresí výrobce Synthes – souhlasné stanovisko (Chomiak) – bude 

odesláno členům jako příloha  

b) Ulzibatova metoda: informace o posunu v jednání (Chomiak, Strejc).  

c) Noví členové – MUDr.Marek Solák, MUDr.Vasileios Apostolopoulos, 

MUDr.Jakub Avenarius 

d) Grant Johnson a Johnson k podpoře lékařů pro účast na kongresu   – schváleno. 

e) Dupal – problémové (kritické) kódy pro jednání s VZP – Dr. Medek, centrová 

péče.   

f) Krbec – doplnění specializační způsobilosti v ortopedii pro lékaře s atestací 1. 

stupně v oboru Ortopedie – uděluje ČLK, předsedou komise za ČSOT byl zvolen 

prof. Krbec, který podává návrh, aby kandidáti nebyli zkoušení v rámci 

probíhajících atestací, ale třemi členy ČSOT mimo atestace. Předseda sestaví 

zkušební komisi ze 3-4 členů ČSOT. Odsouhlaseno výborem.   

g) Bartoníček – zpráva o traumatologickém symposiu v Českých Budějovicích, 

Atestace traumatologů v oboru ortopedie- ortopedická společnost nemá výhrady 

proti  atestacím traumatologů po splnění kritérií vzdělávacího programu v 

ortopedii.  

h) Termín dalšího jednání 3.12.19 v 15,30 v Parkhotelu v Průhonicích. 

 

prof. MUDr. Jiří Chomiak, CSc.                                             MUDr.Jiří Běhounek st. 

Předseda ČSOT                                                                     sekretář ČSOT 


