
                  Zápis ze zasedání výboru ČSOT  konaného dne 11.2.2020  od 15,30  

v Parkhotelu Průhonice 
 

 

Přítomni: 

Běhounek,Dupal,Frič,Gallo,Chomiak,Kacerovský,Krbec,Kubát,Mach,Medek,Pilný,Repko,Tomáš, 

Balík,Bartoníček,Šponer,Pavelka,Trč,Strejc,Galek 

Omluveni: Landor, Kozák,Kunovský 

Nepřítomni:  

 

 

1) Zahájení, schválení programu 

 

2)  Kontrola zápisu schůze  výboru 3.12.19 

3) Úkoly a proběhlá jednání. 

•  A) Představení MUDr. Lukáše Galeka, kooptovaného člena z řad mladých ortopedů 
 (Chomiak, Galek), Doc. Tuček byl pozván, omluvil se.  

•  B) Souhlas se zápisem z jednání Pracovní skupiny k SZV z 5.12.19 ohledně úpravy kódů 
 v chirurgii nohy – Ing. Doischerová (Chomiak) 

•  C) Dopis Ministrovi zdravotnictví ČR – korekce stávající vyhlášky v novém číselníku zdrav. 

 prostředků (Chomiak, Medek)  - zatím bez odezvy (14.1.20) – Dr. Medek zašle Dr. 

 Běhounkovi, ten bude jednat s MZ 

•  D) Jednání s Fy Guarant 6.1.20 (Chomiak, Frič, Strejc) ohledně ceny za 1. Správu web 

 stránek, 2. Správu členské základny, 3. Účasti na Národním kongresu, 4. Zpráva 

 sponzoringu.  Ve stejném duchu oslovena Fa Forinel. Porovnání nabídek, výběr správce 

 celého systému. Návrh preference Forinelu, ale doporučeno snížit poplatky za zprávu 

 členské základny. Bude upřesněno po jednání s Dr Strejcem a Galkem, Fričem – Nutné 

 jednání s Fy Forinel. Odsouhlaseno 

•  E) Žádost o řešení problémů v Ortopedii Orlová - odpověď Chomiak + dopis hejtmanovi 

 MSK k přešetření a zvážení postupu. Vysvětlující odpověď hejtmana o tom, že všem 

 lékařům a sestrám z Orlové byly nabídnuty adekvátní pracovní zařazení.  Tento dopis bude 

 přeposlán lékařům z Orlové. 

•  F)  Doplatky ZULP (Medek, ing. Roegnerová) – viz dopis  ing. Roegnerové,  opět dopis 

 amb. specialistů  na ing . Roegnerovou a náměstka MZ, žádost jakým způsobem vykazovat 

 ZULP při EET. Informace na příštím zasedání výboru.  

•  G) Preskribční omezení kyseliny Hyaluronové (Medek) – současná metodika nepřipouští 

 aplikaci dle MRI a ASK nálezu, což považujeme za obsolentní, CSUM navrhl, aby RTG byl 

 nahrazen jinou  zobrazovací metodou. Postoj ČSOT  - napsat podporující stanovisko 

 k dopisu CSUM. Dr. Medek upraví dopis a zašle předsedovi. 

•  H) Vyjádření výboru k žádosti o podporu návrhu na vytvoření Centra specializované 

 onkologické ortopedie na Ortopedické klinice 1. LF UK a Nemocnice Na Bulovce.  Je 

názoru,že existuje více pracovišť,která by měla fungovat jako centra onkologické ortopedie a 

nesouhlasí s podporou návrhu pouze na jedno centrum. Žádá obecný dopis podpory center, 

 dopis bude odeslán k souhlasu per rollam (Chomiak).  

•  CH) Fa Biosolution žádá  vyjádření ortopedické společnosti k preparátu Stimulan – 23.9.19 

 odeslán doporučující dopis firmě Biosolution pro MZČR (Chomiak) Většina pojišťoven 

 odmítá úhradu tohoto preparátu. Dr. Dupal navrhuje přiřadit tento produkt k segmentu 

 revizní alloplastika, extrakce endoprotéz, osteomyelitis a další stavy, s kodem výkonu pro 

vykazování zpracuje Dupal a zašle  předsedovi.   

•  I)  Neregistrovaný ZUM – seznam výkonů, kde nelze účtovat ZUM, ač je často velmi 

 nákladný. Výčet výkonů bude zaslán členům výboru k připomínkám. Bude vypracován 

 výčet používaného ZUM (Ortopedie Bulovka). Poté bude materiál zaslán dr. Dupalovi ve 



 snaze zmenšit počty kodů. Výsledný požadavek na pojišťovnu  bude zaslán (Chomiak, 

 Běhounek). Další jednání potom povede Běhounek ve VZP . 

• 4)  zpráva šéfredaktora ACHOT – informace o zasedání redakční rady,  snaha o zkvalitnění 

článků a zvýšení citovanosti: příkladem nově popisky obrázků a tabulek anglicky. Možno 

zasílat články anglicky po kontrole rodilým mluvčím za kvalitu jazykového zpracování 

odpovídá autor, RR se vyhrazuje právo špatně jazykově napsané práce bez náhrady odmítnout  

Zahradníčkova cena – nominace 3 členů výboru, zvolen nový předseda Dr. Tomáš, a  ten vybere 

2 členy za českou stranu.  

• Chlumského cena: knižní publikace za rok 2019, obešle Dr. Běhounek 

• 5) Příprava XXIV. národního kongresu, Brno 20.-22.5.2020   

- Repko, Kacerovský. abstrakta do 15.2.20, schůze výboru v Mendelově muzeu, plánování 

sekce sesterské a fyzioterapeutické společně s prof. Kolářem. Čestná členství-návrh: prof. 

Muharem Yazici, prof. John Kostiuk,  prof. Jan Poul,  prof. Messner, lze doplnit o další 

členy. Repko pošle podklady titulů,jmen i pracovišť Běhounkovi/zajistí 

diplomy/Odsouhlaseno. 

• 6) Informace ze SOR (Trč)  -  Termíny kmenových zkoušek, každá fakulta má možnost 2 

termínu v dubnu a říjnu,  Dosud nezadala 1. A 3. LF UK.  Zkouška po kmeni - zatím nebyly, 

naplánovány na 22. a 23.10. na  1.LF UK. Návrh volby nového  předsedy SOR– prof. Gallo. 

Schváleno. Nejsou splněny termíny povinných kurzů. Seznam nepovinných kurzů.  

• 7) Informace o kurzech operačních dovedností pro rok 2020 (Chomiak), 4 kurzy 

 naplánovány, finanční podíl ČSOT bude snížen,snaha zapojit jednotlivé kraje 

• 8) Různé  

• 8.1. Žádosti o účasti členů ČSOT ve výběrových řízeních (Chomiak) – průběžne zajištěno 

 výborem delegovanými členy ČSOT.  

a) 8.2.Žádost o vzdělávací grant: LIMA CZ – Berlin International Shoulder Course, 16.-

18.4.20, podepsal Chomiak, plán účasti pro 2 ortopedy. Výbor ČSOT souhlasí 

s proplacením předložených faktur pro vzdělávání ortopedů na sympoziích a kongresech.  

• 8.3. Seznam uzavřených partnerství o prezentaci na webu ČSOT pro rok 2019– od Forinel 

 (Chomiak, Frič). Informace o finančním benefitu pro ČSOT.   

• 8.4. Informace Dr. Medka o  problémech s balíčky u ASK u některých pracovišť. Bude 

 upřesněno  

•  

• 8.4 Noví členové: MDr.Tomáš Skačáni,MUDr.Matúš Sloviak,MUDr.Štefan 

Ducký,MUDr.Jakub Avenarius,MUDr.Alena Drobníková,MUDr.Patrik Večerka,MUDr.Jan 

Heger,MUDr.Petr Koníček,MUDr.Jakub,Hrunka - Přijetí  výborem odsouhlaseno.  

• 8.5. Seznam platících členů zaslat dr. Kacerovskému co nejdříve.  

Příští schůze výboru ČSOT se koná 21.4.2020 v Parkhotelu Průhonice 

Zapsal prof. Chomiak, Běhounek 

Předseda ČSOT,sekretář 

 
 

 

 


