Zápis ze schůze výboru ČSOT konané dne 8.6.2021 v 15.00 on line VIDEKONFERENČNĚ
Přítomni-připojeni:
Balík,Běhounek,Dupal,Frič,Gallo,Havlas,Chomiak,Kacerovský,Krbec,Kubát,Mach,Medek,Musil,
Pavelka,Pilný,Repko,Tomáš,Tuček
Omluveni: Bartoníček, Galek, Landor, Strejc, Šponer, Trč
1.Zahájení, kontrola zápisu z 6.4.2021 – Repko, Běhounek – kontrola zápisu bez připomínek
2.Schválení programu – Běhounek - návrh programu byl doplněn o bod v různém – reakce na návrh
vzdělávacích programů z Fondu zaměstnanost EU 2021-2027 a bod zahájení výběru členských
příspěvků na rok 2022. Takto doplněný program byl chválen.
3.XXV.Národní kongres ČSOT –předseda prof. Repko informuje o jednání zainteresovaných stran a
jejich dohodě – na základě dohody prof. Bartoníčka a prof. Gallo bude uspořádán XXV. Národní
kongres ČSOT tak, že budou zohledněna všechna výročí, spolupředsedy kongresu budou prof.
Bartoníček a prof. Gallo kteří odpovídají za odbornou část. Organizační záležitost řeší Ortopedické
centrum a Pavel Kacerovský. Poděkování prof. Gallo za umožnění této změny přesunem
olomouckého kongresu do společné organizace v Praze.
Termín konání kongresu 18.5.-20.5.2022 Clarion congress hotel Praha!!
V této souvislosti informuje prof.Repko o možnosti uspořádání studijního kurzu pro neatestované
ortopedy ve výukovém centru SIMU a Anatomickém ústavu LF MU Brno v termínu 19.9.-21.9.2021.
Výbor souhlasí s návrhem a pověřuje prof.Repka do 2 týdnů připravit návrh na náplň, organizace,
zajištění atd. a rozeslat členům výboru. Výbor se uvoluje podílet se případnou finanční podporou této
akci.
Ortopedické sympozium Bulovka – prof.Chomiak informuje o konání 42.Sympozia Ortopedické
kliniky FN Na Bulovce s mezinárodní účastí, které se uskuteční 4.- 5.11.2021 v Clarion Congress
hotelu v Praze 9.Jedná se o jediné řádné ortopedické sympozium v tomto roce proto jsou všichni
srdečně zváni.1.informace jsou již rozesílány prostřednictvím Ortopedického centra s.r.o
4. Stav zasílání časopisu ACTA a členské příspěvky – prof.Krbec informuje o dobrém stavu zasílání
časopisu ACTA po změně členských příspěvků a i o dobré spolupráci Forinel a Galén. Výběr členských
příspěvků funguje.
5. Jednání o kódech operace nohy – Dupal a Havlas informují o současné situaci a nutnosti jednání
jak s VZP, tak i SZP ohledně kódů, změně číselníku od 1.1.2022 a postupech smluv v letošním roce.
Výbor pověřuje kolegy Dupala,Havlase,Běhounka,Repka jednáním na VZP ev. se SZP o této
problematice.
6. Jednání s OZP 207 o smluvních postupech pro ortopedy – Dupal a Havlas informují o jednání na
OZP a snaze o přiblížení plateb za ASK výkony na úroveň ostatní pojišťoven. Příslib řešení padl, další
jednání nutné.
7. Jednání o kategorizaci ZUM k DRG – kolega Hach informoval o jednáních e-mailem, výstupu a
následném dojednání a úpravě zápisu. K jednacímu a organizačnímu řádu není připomínek.
8. Aktuální stav ve vzdělávání – byly podány informace o proběhlých atestacích: atestanti si losovali
otázky ze dvou košů, jednoho ortopedického, jednoho traumatologického, třetí otázku nahradila
obhajoba atestační práce. Takto se pojede do té doby, než bude novelizována příslušná vyhláška
(resp. v závislosti na tom, v jakém vzdělávacím programu je atestant přihlášen). Proces novelizace
závisí na jednání Vzdělávací rady MZ ČR. Stanovisko naší akreditační komise, specializační oborové
rady (SOR) i výboru ČSOT bylo včas odesláno a zůstává stejné, tzn. preferujeme variantu 3 otázky u
atestace a vypuštění povinnosti psát atestační práci. Po jednání výboru následuje schůze SOR našeho
oboru, zápis z jednání a stručné shrnutí současného stavu vzdělávání v našem oboru bude umístěno
na stránkách ČSOT (odpovídají prof. Havlas a doc. Pavelka).
9. Stav vyjednávání o správním řízení kys.hyaluronové – správní řízení je zatím zastaveno,
domluveno jednání na VZP ohledně dalšího postupu -Běhounek
10. Stav zapsání do rejstříku spolků – Běhounek informuje o podání na rejstříkový soud a děkuje
všem za spolupráci. Poděkování Běhounkovi za logistiku zajištění.

11. Informace o výběrových řízeních pořádaných krajskými úřady - proběhla
v Ústeckém,Jihomoravském,Středočeském kraji – poděkování všem kdož se zúčastnili a dohodnuto že
nadále bude ctně regionální princip nominací na tato VŘ.
12. Vzdělávání v sonografii v ortopedii – prof.Chomiak informuje o proběhlých 2 sonografických
kurzech s velmi dobrou úrovní, 18 frekventantů každý, velký zájem, organizační zajištění Ortopedické
centrum velmi dobře. Oceněno vydání Suplementum ACTA s touto problematikou. Bude dostupné
všem členům ČSOT. Kurzy budou pokračovat
13. Čestná členství ČSOT – výbor ČSOT schvaluje udělení čestného členství - MUDr.Jozef Cyprich,
MUDr.Jiří Kubeš –předáno bude na XXV.NK
14. Noví členové - MUDr.Marek Vávra,MUDr.Jukub Smrž, MUDr.Filip Toman, MUDr.Martin Votypka
15. Různé – a/ výbor bere na vědomí informaci o nových omezeních předpisů SYSADOA která nebyla
s ČSOT probírána a pověřuje prof.Repko s Medka k napsání odmítavého dopisu na příslušné instituce
b/ výbor bere na vědomí informaci prof. Havlase o nákladech na 3 operační kurzy které
byly pořádány ve výší 134 584.- Kč. Výbor alokoval částku 200 000 a doporučuje ponechat finance na
další kurzy a využít je následně. Do příštího výboru zpracuje prof. Havlas a Dupal návrh na financování
kurzů v roce 2022
c/ výbor souhlasí s návrhem požádat o zařazení do financování kurzů v letech 2021 -2027
z fondů EU pro kurzy pořádané ortopedickými pracovišti
d/ výbor rozhoduje zahájit výběr členských příspěvků na rok 2022 od 1.11.2021 tak aby
byly ukončeny do 31.1.2022 – vazba na časopis ACTA
Příští schůze výboru se uskuteční v rámci kurzu pro mladé ortopedy v Brně (19.-21.9.) – místo, čas a
další organizační pokyny připraví prof.Repko.
Zapsal
MUDr. Jiří Běhounek

Ověřil
prof.MUDr.Martin Repko Phd

