Vážené kolegyně, vážení kolegové,
dovolte mi, abych vás pozdravil jako nastupující předseda naší odborné společnosti.
Úvodem bych rád poděkoval za předchozí vedení společnosti profesoru Jiřímu Chomiakovi,
vědeckému sekretáři doktoru Jiřímu Běhounkovi a celému Výboru společnosti za excelentní
práci v uplynulém období. Za aktivitami minulého výboru společnosti je patrno mnoho
pozitivní konstruktivní práce a samozřejmě četné dobře rozběhnuté aktivity naší společnosti
bude potřeba dále rozvíjet. Věřím, že ve vzájemné pracovní spolupráci členů výboru i všech
jednotlivých členů naší společnosti jsme schopni společně posouvat naši odbornost k další
vyšší kvalitě.
Za pilíře kvalitního fungování ČSOT považuji spolupráci, odbornost, vzdělávání a
informovanost.

Spolupráce
Synergie vzájemné spolupráce mezi ortopedy pracujícími na lůžkových klinických, krajských,
okresních a privátních pracovištích, a současně spolupráce s ortopedy v ambulantní sféře, je
naprosto esenciální. Zaručuje další prohloubení nejen kvality samotné odbornosti našeho
oboru, ale také další zlepšení péče o naše pacienty. Samozřejmostí je systematické
prohlubování spolupráce s dalšími odbornostmi a nutnost rozvíjet tolik potřebnou
multidisciplinární kooperaci.
Nadále je potřeba rozvíjet vzájemné vztahy nejen v rámci českých pracovišť, ale je velmi
žádoucí dále prohlubovat spolupráci se zahraničními kolegy a odbornými společnostmi a
pracovišti. Jedině takto jsme schopni držet krok v moderních diagnosticko-léčebných
postupech a také uspět ve vlastní publikační a vědecko-výzkumné činnosti.
Abychom mohli dále rozvíjet naši odbornou společnost je také nutné, aby došlo k narovnání
některých nešvarů, mezi které patří i ne zcela dobrá platební morálka členských příspěvků.
Budu se zasazovat za to, aby tento nápravný proces byl motivován zájmem členů společnosti
podložený kvalitní prací Výboru ČSOT.
Jako zásadní vidím další podporu mladší generace našich kolegů a zvýšení jejich zájmu o dění
v naší odborné společnosti. Jejich aktivní vstup do práce Výboru ČSOT i organizace celé
odborné komunity bude nadále vítán a podporován.
Odbornost
Šíři a pestrost našeho oboru odráží jednotlivé odborné sekce a pracovní skupiny ČSOT.
Společně s představiteli jednotlivých sekcí, ale také s vámi se všemi, budeme dále rozvíjet
jednotlivé subspecializace a napomáhat globálnímu rozvoji našeho oboru.
Úkolem Výboru ČSOT je i nadále se aktivně zasazovat za adekvátní ohodnocení v rámci
sazebníku výkonů, implementace DRG a hájit naši odbornost při jednání se
zdravotními pojišťovnami.
Za dlouhodobě bolavé místo považuji přetrvávající neurovnané vztahy v oblasti
traumatologie. Zasadím se za další vyjednávání s Českou společností úrazové chirurgie. Jsem
přesvědčen, že odborníci atestovaní v našem oboru by měli hrát zásadní roli v problematice
úrazů pohybového aparátu.
Jako jeden z velmi významných možných směrů rozvoje našeho oboru vidím širší uplatnění
základní spondylochirurgie na našich pracovištích. Na této problematice aktuálně participují
ortopedi, neurochirurgové a traumatologové. Chtěl bych se zasadit za větší edukaci a

možnosti využití této subspecializace v klinické praxi na ortopedických pracovištích a
napomoci tak jejich dalšímu odbornému rozvoji.
Vzdělávání
Kultivace našeho oboru směrem ke vzdělávání vysoce erudovaných specialistů pro ortopedii
a traumatologii pohybového aparátu je jedním z nejdůležitějších úkolů.
Kvalitní specializační vzdělávání a široká podpora mladých ortopedů je pilířem k rozvoji
ortopedie i traumatologie pohybového aparátu. Dále budeme společně rozvíjet a
optimalizovat vzdělávací program a hledat správné cesty k jeho úspěšnému naplnění. Role
lékařských fakult považuji v tomto procesu za naprosto zásadní.
Vynikajícím vzdělávacím prostředkem jsou kurzy praktických dovedností, přípravné kurzy ke
kmenovým zkouškám a atestacím a samozřejmě i další formy popromočního vzdělávání.
Další zkvalitnění těchto aktivit a rozšíření jejich možného portfolia je naším velmi důležitým
společným úkolem.
I v této složité epidemiologické situaci nesmíme rezignovat na pořádání kongresů a dalších
odborných akcí. Využijme všech dostupných forem, umožňujících vzájemné sdílení našich
zkušeností a odborných znalostí. Zkušenosti z posledního našeho národního úspěšného
kongresu pořádaného v Brně jasně ukázaly potřebu přímého setkávání a sdílení informací a
zkušeností. I přes mnohé nesnáze a překážky v přípravách kongresu se podařilo, ve skvělé
spolupráci s Ortopedickým centrem vedeným doktorem Pavlem Kacerovským, uskutečnit
úspěšný kongres s bohatým programem a širokou odbornou účastí.
Jsem velmi rád, že aktivně plánujeme další Národní kongres ČSOT, který letos pořádá klinické
pracoviště Ortopedické kliniky ÚVN pod vedením profesora Jana Bartoníčka. Kongres
proběhne v Praze v termínu 19.-21.9.2021 a pevně doufám, že nám epidemiologická situace
dovolí jej pořádat prezenčně.
Informovanost
Maximální otevřenou komunikaci a informovanost považuji za základ pro vzájemnou důvěru
jednotlivých členů společnosti a výboru samotného. Velmi důležité je také získávání reálné
zpětné vazby z odborného terénu. Budu velmi rád za všechny vaše podněty, díky kterým se
nám společně podaří posunout naši odbornou společnost dále vpřed.
Stávající inovace našich webových stránek a jejich další kultivace jsou jasným rozvojovým
úkolem i pro nadcházející období. Jejich cílem je nejen informovanost v rámci odborné
společnosti, ale také by měly zajišťovat virtuální vzdělávací prostor – tolik potřebný
v současné komplikované epidemiologické situaci.
Za velmi důležité považuji další péči o rozvoj našich periodik. Trvalá snaha o dosažení
maximálního mezinárodního renomé našeho prestižního časopisu Acta chirurgiae
orthopaedicae et traumatologiae Čechoslovaca je a bude prioritním cílem. Významnou roli
v odborném vzdělávání hraje časopis Ortopedie a další odborná periodika související s naším
oborem. Budu se zasazovat se za větší a širší publikační činnost napříč všemi našimi
odbornými pracovišti.
Milé kolegyně, milí kolegové,
přebírám vedení naší odborné společnosti v nepříznivé epidemiologické situaci celé naší
společnosti, která příliš nepřeje komplexní léčbě pacientů s ortopedickými problémy. Vlivem
aktuální epidemiologické situace a nařízení nadřízených orgánů se bohužel omezuje operační
řešení našich pacientů. Jakkoli rozumím a respektuji potřebu prioritizace zájmu o covidovou

problematiku, nesmíme opomíjet potřeby pacientů, kteří trpí problémy pohybového
aparátu. Odkládání řešení těchto potíží může mít nedozírné zdravotní následky především u
starší generace. Stojíme před situací, kdy nebudeme jednoduchým způsobem schopni
dohnat skluz v této operativě. Přeměny mnohých ortopedických pracovišť na covidové
jednotky nepovažuji za dlouhodobě správné řešení. Dobu, po kterou jsme nyní nuceni
odkládat potřebné výkony, považuji již za příliš dlouhou. Stejně tak nepovažuji drtivou
většinu našich operačních výkonů za „zbytnou“ a dlouhodobě odložitelnou. Jednoznačně
tento odklad přinese nepříznivé zdravotní důsledky, přičemž ukončení této situace je stále v
nedohlednu. V současné době již nemůžeme dále naši péči odkládat a je nezbytně nutné se
znovu urychleně vrátit k řešení zdravotních potíží pacientů trpících problémy pohybového
aparátu. Jedná se nejen o zdravotní problematiku, ale stejně tak představuje obrovský
problém socioekonomický pro celou naši společnost.
I touto cestou mi dovolte vám všem poděkovat za skvělou práci, kterou prokazujete
obětavou službou našemu zdravotnictví, které je aktuálně postaveno do bezprecedentní
situace. Jsem naprosto přesvědčen, že budoucnost ortopedie jako oboru je zářivá a práce
aktuálního výboru společnosti tomu přispěje pozitivním dílem. Věřím, že za následující dva
roky činnosti budeme schopni na podkladě společné kvalitní práce předat pomyslné
kormidlo zvolenému budoucímu předsedovi naší společnosti, profesoru Jiřímu Gallo, ve
výborném stavu.
Těším se na naši spolupráci
Váš
Martin Repko
V Brně dne 26.1.2021

