
 

Návrh na zasedání Výboru ČSOT, 8.12. 2020. On-line meeting 14,00 -15,30 

Přítomni-připojeni: 

Běhounek,Frič,Gallo,Havlas,Chomiak,Kacerovský,Krbec,Mach,Medek,Musil,Pilný,Repko,To

máš,Tuček, Bartoníček,Balík,Galek,Landor,Pavelka, 

Omluveni: Dupal,Kubát,Strejc,Šponer,Trč 

 

1.Zahájení, schválení programu – Chomik 

2.Kontrola zápisu schůze výboru z 13.9.2020  

3. Proběhlá jednání.  

3a. Žádost o úpravu indikačních podmínek úhrady u elastoviskozních roztoků v Metodice 

VZP ČR – (Chomiak, Medek) pro Komisi pro kategorizaci a úhradovou regulaci 

zdravotnických prostředků MZ ČR. Navrhovaná změna indikačního omezení na doporučení 

Českého výboru pro ultrazvukovou medicínu – opět doplnění a podpora tohoto výboru 

(Chomiak).   

3b. Podpora zařazení přípravku Graftnet fy Arthrex k biologické náhradě chrupavky (za 

ČSOT-Chomiak, za SSTA – Havlas) 

3c. Úpravy navrhovaných kódů pro oblast ruky – on line jednání s komisí MZČR 3.12.20 

(Chomiak, Dupal, Fibír, Pilný) – jednání proběhlo bez připomínek, přijato komisí. 

 

3d) Nové operační kódy pro oblast ortopedie nohy a revize balíčků. 

Jednání 5.10.20 na VZP – (Chomiak, Běhounek- on-line, Havlas). Kritika velkého rozptylu 

cen za materiál. Doc. Hromádka a prof. Popelka zpracovali dle požadavků VZP. 

Jednání se zástupci VZP a svazu ZP dne 7.12.20 (on-line, Chomiak, Hromádka, Dupal, 

Běhounek) – závěr: rozptyl použitého materiálu pro navržené nové kódy v ortopedii nohy je 

dle průzkumu VZP a svazu ZP  tak velký, že je nutno dosáhnout shody ve jednání zástupců 

ČSOT (Hromádka a Popelka) a VZP a svazu ZP do konce roku, taky aby bylo možno nové 

kódy proplácet od 1.1.2021. 

4) Zpráva předsedy akreditační komise (Gallo) 

5) Zpráva o proběhlých výběrových řízení na obsazení ortopedických ambulancí (Chomiak) – 

průběžně, vždy s účastí zástupce ČSOT. 

6) Zpráva vedoucího redaktora ACHOT (Krbec) – vyrovnaná finanční situace, nově zavedena 

možnost publikovat články v angličtině. Nové pokyny pro autory budou uveřejněny v 6. čísle 

ACHOT.  

7) Různé:  



a) žádost městského soudu o novou registraci ČSOT– úkoly: Frič-finanční uzávěrky od r. 

2014 - předáno Strejcovi, Chomiak – smlouva s Nemocnicí Na Bulovce o potvrzení sídla– 

vypracována,  souhlas výboru s nájemným 2400 Kč/rok. Běhounek – výsledky voleb - 

dodány, Dr. Strejc – právně zpracuje a odešle k registraci městskému soudu. 

b) Návrh prof. Havránka (Klinika dětská chirurgie a traumatologie FTN Krč) na strukturu a 

náplň třístupňového Funkčního kurzu dětské úrazové chirurgie (Chomiak) – přijato a 

schváleno. První stupeň – doporučeno absolvovat všem lékařům před atestací z ortopedie 

povinně, II. a III. stupeň doporučen pro ortopedy, zabývajícími se dětskou traumatologií. 

c) Návrh MZČR na přípravu věstníku a Výběrová řízení na traumacentra I. typu – prof. Černý 

– předseda ČSARIM + náměstek MZ ČR, za ČSOT - Chomiak, Běhounek, Bartoníček, 

Džupa. Na MZ ČR vytvořena pracovní skupina, která připravila koncepci a kompetence 

odborností při zřizování Traumacenter I. typu. Zástupci ČSOT ale nebyli do skupiny původně 

přizváni. Jednání naplánováno na 14.12. jednak v on-line režimu a jednak schůzkou na MZ 

ČR se zástupci traumatologické společnosti a prof. Černým.  Výbor ČSOT budou na jednání 

zastupovat: Chomiak, Repko a Bartoníček a budou požadovat následující: V personální 

zajištění souhlasí, aby vedoucím pracovníkem traumacentra byl lékař se specializovanou 

způsobilostí nebo se zvláštní specializovanou způsobilostí v oboru úrazová chirurgie 

(traumatologie). Požadavek na počet traumatologů v traumacentru – snížit v návrhu 

požadovaných minimálně 6 traumatologů na minimálně 4 traumatology. Dále bude 

požadováno, aby se v jednání pracovní skupiny MZČR vždy účastnili delegovaní zástupci 

výboru ČSOT. 

d) Plán konání národního kongresu ČSOT (Bartoníček) – 20.-21.5.2021 

8. Noví členové (Běhounek): výbor schválil nové členy ČSOT –MUDr. Jakub Kotěra, MUDr. 

Radek Řezáč, MUDr. Dušan Pipek, MUDr. Andrej Kalanin, MUDr. Jaroslav Martínek, 

MUDr. Martin Vlach, MUDr.Vojtěch Kunc,MUDr. Pavel Brančík, MUDr.Eliška Vaňásková, 

Dr.Yuriy Yutovets. 

9. Poděkování za práci členům výboru v letech 2019 a 2020.  

10. Závěr – termín dalšího zasedání výboru ČSOT – v Parkhotelu Průhonice – 9. února 

v 15.30, nebo dle situace opět on-line.  

 

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

Předseda ČSOT                                                                    sekretář ČSOT 


