Zápis ze schůze výboru ČSOT konané dne 6.4.2021 videokonferenčně
Přítomni:
Běhounek,Frič,Gallo,Havlas,Chomiak,Kacerovský,Krbec,Kubár,Mach,Madek,Musil,Pilný,Repko,Tomáš,
Tuček,Bartoníček,Galek,Landor,Pavelka,Strejc,Šponer,Hromádka
Omluveni: Dupal,Balík,Trč
1.Zahájení,kontrola zápisu z 9.2.2021 – Repko,Běhounek – k zápisu nebyly vzneseny žádné
připomínky
2.Schválení programu – výbor schvaluje úpravu programu tak, že doplňuje bod 17. XXV.Národní
kongres ČSOT na třetí pozici a bod 9.Zasílání časopisu Acta, ekonomická otázka zařazuje jako bod na
čtvrtou pozici v programu jednání
17.XXV.Národní kongres 2021 – kolegové Bartoníček a Kacerovský informují o současném stavu
příprav na XXV.NK, svízelnou finanční situaci při přípravě a žádost Congress hotelu o zálohovou
platbu a žádají o přeložení konání kongresu na rok 2022 v květnovém termínu. Po rozsáhlé diskuzi,
kdy dochází k výraznému posunu termínů následujících kongresů, které byly plánovány
v souvislosti s významnými výročími jak osobností ortopedie – prof.Pavlík, tak výročí klinik či
pracovišť jejich založení, výbor rozhodl o zrušení XXV.NK v roce 2021 jednomyslným hlasováním po
jménech.
Následná diskuze o organizaci dalších termínů a konání jednotlivých kongresů vedla k závěru kdy byl
pověřen kolega Gallo jednáním o možnosti spojení kongresů XXV. a XXVI. či XXVI. a XXVII. v jednom
termínu. Výstup bude předložen na příštím jednání výboru ČSOT.
9.Stav zasílání časopisu Acta, ekonomická otázka – Krbec, Frič – pánové informují o zajištění tisku
dostatečného počtu časopisu s tím, že dohodou mezi fy Forinel a nakladatelstvím Galen jsou všem
platícím členům zasílány časopisy. Počet platících členů v roce 2021 je 604.Výbor jednomyslně
souhlasí s tím, že noví členové pokud zaplatí příspěvek 1500 Kč kdykoliv do konce října kalendářního
roku mají nárok na zaslání výtisků časopisu ACTA v tom roce vydaných bez ohledu na dne vzniku
členství.
3.Stav smluv nových kódů nohy – Medek,Havlas – vysvětlena situace okolo smluvních vztrahů,které
jsou problémem pouze v pobočce VZP Plzeň-České Budějovice a je řešeno s VZP. Kolega Hromádka
připraví návrh metodiky na používání kódů který bude předán všem ortopedům
4.Stav jednání s VZP –materiálové náklady – nedošlo k posunu vzhledem k situaci okolo Covid a
řešení jiných úkolů na VZP – Běhounek bude dále se Šmehlíkem jednat
5. Zpráva z jednání akreditační komise – Gallo – poslední jednání akreditační komise potvrdilo
akreditaci 7 pracovišť
6. Úprava vzělávacího programu ortopedie –atestační zkouška + práce –Gallo, Repko – atestační
komise rozhodla hlasováním o tom,že atestační zkouška z ortopedie bude sestávat ze tří otázek a
nebude vyžadována atestační práce.Důvodem je rozhodnutí MZ že atestace může být buď ze
3.otázek nebo 2.otázek a práce.Rozbor který všichni členové výboru ČSOT měli k dispozici zpracovali
kolegové Havlas,Džupa,Pavelka.Výbor bere tento závěr na vědomí
7.Zpráva o jednáních na MZ-traumacentra – Repko, Havlas – jednání na MZ proběhla, týkala se
traumacentrer I. stupně a s doplněními byla tato traumacentra ve stávajících centrech schválena
¨
8. Stav členské základny,výběr příspěvků – rozesláno 696 faktur,splaceno 604 Forinel ještě ostatní
osloví.Výbor schvaluje zahájení výběru členských příspěvků na rok 2022 v listopadu 2021,domluveno
s Forinel, tak aby výběr členských příspěvků byl uzavřen do 31.1.2022

10.Jednání s EFAZ-členství SCHN=CFAS jako součast ČSOT – informace podal Repko,vyřeší
s Hromádkou dopisem na EFAZ
11.Kategorizace materiálů pro ZP –upřesnil Dupal nejde o ZP ale pro CZ-DRG/RNDr.Pavlík/ kde je
spolupráce s prim.Hachem který jako správce Registru se v problematice nejlépe orientuje.V této
souvisloti Dupal poznamenává,že kolegové Fibír a Pilný pracují na novém konceptu kódů pro
ruku.Výbor po vyslechnutí stanoviska Pilného jej pověřuje komplexním řešením této problematiky
společně s kolegou Havlasem - odpovídá Pilný, Fibír, Havlas
12.Správní řízení k záměně preparátů kys.Hyaluoronové – dle informací kolegy Kacrosvkého byl
materiál stažen,Běhounek informoval o jednání na VZP
13.Repko informuje o přípravách tvorby doporučených klinických postupů k degenerativním
onemocnění páteře v rámci projektu AZV ve spolupráci s prof. Štulíkem a ÚZIS – výstup bude
předložen
14.Situace se zapsáním do rejstříku spolků – Běhounek žádá o zaslání originálu smlouvy o místě sídla
spolku kolegu Chomiaka a kolegu Friče o předání ověřených kopií účetních závěrek za roky 20132020 včetně – jednání na soudu zajistí Běhounek
15.Noví členové – MUDr.Večeřová Jitka,MUDr.Horáček,Daniel,MUDr.Číková Alena,MUDr.Peničková
Mária,MUDr.Bencúr Juraj,MUDr.Kapounek Martin,MUDr.Klíč Ondřej,MUDr.Kučera Roman,MUDr.Kout
Pavel,MUDr.Polívka Petr,MUDr.Adam Ondřej
16. Různé – kolega Chomiak předkládá návrh společně s kolegy s Ústí nad Labem na přípravu kurzů
Sonografie pohybového aparátu – diskuze o formě a žádost členů výboru o zaslání podkladů co má
kolega Chomiak k dispozici.Výbor s návrhem postupu ve vzdělávání sonografie ortopedickými
pracovišti jednomyslně souhlasí
Příští schůze výboru ČSOT bude dle situace konána 8.6.2021 bude videokonferenčně od 15.00
nebo prezenčně od 15.30 v Park hotelu Průhonice
Zapsal MUDr.Běhounek sekretář
Schválil prof. MUDr. Martin Repko Ph. D.
předseda ČSOT

