
Zápis ze schůze výboru  ČSOT konané dne 4.11.2021 18.15 hod. v Clarion Congress hotelu v Praze 
 
Přítomni: Běhounek, Dupal, Frič, Gallo, Havlas, Chomiak, Kacerovský, Kubát, Mach, Medek, Musil, 
Repko, Tomáš, Balík, Bartoníček, Galek 
Omluveni: Krbec, Pilný, Tuček, Landor, Pavelka, Strejc, Šponer, Trč 
Host: Štulík 
 
1. Zahájení, kontrola zápisu – zahájení provedl prof. Repko,k zápisu z jednání výboru ČSOT 
z 20.9.2021 nebyly vzneseny připomínky 
2. Schválení programu – navržený program byl doplněn o bod 15. Informace prof. Štulíka 
o vzdělávacím programu  nástavbového oboru Spondylochirurgie a v bodě 14. Různé o reakce členů 
výboru 
15.   Informace prof. Štulíka o vzdělávacím programu nástavbového oboru Spondylochirugie 
Výbor ČSOT plně podporuje znění vzdělávání nástavbového oboru Spondylochirurgie, tak jak byl 
předložen v roce 2018 a na výboru ČSOT. Výbor vznesl zásadní připomínku ke znění podkladu v tom, 
že nesouhlasí se zařazením Traumatologie jako oboru na který by nástavbový obor  Spondylochirurgie 
měl navazovat. Důvodem je ,že Traumatologie není základním oborem o obor Ortopedie 
a traumatologie pohybového ústrojí plně pokrývá tuto oblast vzdělávání 
3. XXV. Národní kongres ČSOT – garanti kongresu prof. Bartoníček, prof. Gallo a Kacerovský předložili 
navrhovaná témata kongresu i organizační zajištění. Termín konání 18.5.-20.5.2022 Clarion Congress 
Hotel Prague,Praha9-Vysočany   
4. Kurz Mladých ortopedů 20.-21.9.2021 – MUNI Brno – prof. Repko přednesl informaci o velmi 
úspěšné akci kurzu ve výukovém centru univerzity s pracemi na kadaverech – denní účast plně využita 
– 40 účastníků po oba dny- hodnoceno vysoce – výbor navrhl zvážit pokračování akcí ,možnosti dalších 
podpor vzdělávání mladých ortopedů proberou prof. Repko a prof. Havlas a předloží na příštím výboru. 
5. Jednání o kódech chirurgie ruky – jednání na MZ se uskutečnilo 4.11.2021 za účasti Dupal, 
prim. Fibír – výbor děkuje za velmi aktivní přístup prim. Fibírovi – kódy byly přijaty, nyní bude jednání 
schvalovací na MZ 2.12.2021 v případě potřeby budeme vyzváni k účasti – případně zajistí prof. Havlas, 
Dupal   
6. Kategorizace ZUM – Běhounek informuje o průběhu jednání o kategorizaci ZUM jak na MZ,VZP 
tak i s Czech Med – jednání neuzavřena pokračují, výbor ČSOT jednoznačně trvá na postupech, které 
nebudou negativně ovlivňovat možnosti inovací materiálů pro naše pacienty 
7. Situace ve vzdělávání 
a/ otázky u atestací – doc. Pavelka informuje o schválení ortopedických atestačních otázek KOR a jejich 
předání na MZ – časový horizont řešení vidí do konce roku 2021 
b/uznání praxe během Covid – novela vyhlášky 397/202 Sb. zatím nebyla předložena – uznání je na 
úvaze a přístupu školitele!! ČSOT trvá na maximálně 6.měsících 
c/ nástavbové obory – Běhounek informuje o jednání  novelizace vyhlášky 152/2018 Sb. a výbor 
jednoznačně trvá na zařazení nástavbového oboru Ortopedická protetika a možnost zařazení paliativní 
medicína jako další nástavby na ortopedii a traumatologii pohybového ústrojí 
8. ČSOT-zápis do rejstříku spolků – po dohodě prof. Repko a Běhounek bude po jednání s právníky 
předložen návrh na řešení otázky stanov, postupů na členských schůzích, možnosti hlasování per rollam 
atd. Další jednání na výboru v únoru. 
9. Operační kurzy 2022 – připravovány za schválených podmínek   
10. Žádost o zřízení  ortopedického oddělení Šternberk – Výbor ČSOT na základě žádosti Nemocnice 
Šternberk a zprávě prof. Repko ČSOT nemá jako odborná společnost námitek k zahájení provozu 
ortopedického oddělení při splnění podmínek daných vyhláškou 99/2012 Sb. a dalších právních 
předpisů, jakož i při zajištění kvalitního systému specializačního vzdělávání –vyřídí prof. Repko 
11. SYSADOA – informace Medek, přílohou  zápisu je stanovisko SÚKL které kolega Medek obdržel 
Kys. hyalurová – výbor probral otázky zařazení preparátů elastoviskósních roztoků do kategorizačního 
stromu ZP a vytvoření nové skupiny preparátů kys. hyalurové jako zdravotnického prostředku s tím, že 
se shodl jednomyslně na znění podmínek průkazu postižení stupně arthrozy pro potřeby preskripce 



elastoviskozních roztoků bez metody sonografie. Po diskuzi navrženo znění, které zpracuje Medek, 
Mach, prof. Chomiak a bude předáno na MZ prof. Benešovi a bude přílohou zápisu. 
12. Delegát za ČSOT do ČLK – prof. Repko a prof. Gallo vedou jednání s ČLK – návrh řešení bude 
předložen na příštím výboru ČSOT 
13. Noví členové – MUDr. Jelínek Jakub, MUDr. Debnar Martin, MUDr. Cihlář Jaromír, MUDr. Hruška 
David  
14. Různé 
a/ připomínka k informacím k Registru TEP – zajisti informování Hach, Lošťák kteří nás v současné době 
zastupují – Běhounek 
b/ výbor souhlasí s ustavení pracovní skupiny k přepracování kódů dětské ortopedie ve složení prof. 
Chomiak, Prof. Havlas, Kolman, Dupal –skupina připraví návrhy k jednání 
c/ stanovisko k materiálu „rostoucí hřeby“ – materiál připraví prof. Chomiak a doc. Tomáš a předloží 
jej k spolupodpisu prof. Repkovi 
d/ výbor prosím prof. Havlase k jednání s prof. Svačinou ohledně informování a vazeb na ČLS-JEP –
kontaktní osobou by byl Běhounek za ČSOT 
e/ prof. Chomiak informuje o VŘ na přednostu Ortop. kliniky Hradec Králové – komise vybrala 
doc. Šponera 
 
 
Příští schůze  výboru se uskuteční dne 1.2.2022 v 15.30. Forma a místo dle aktuálního 
epidemiologického stavu. 
 
     
Zapsal: MUDr. Jiří Běhounek Ověřil: prof. MUDr. Martin Repko, Ph.D 
 



Kurz mladých ortopedů 
 
Ve dnech 20. a 21.9.2021 se uskutečnil Kurz mladých ortopedů pod záštitou ČSOT a Ortopedické 
kliniky LF MU a FN Brno.  
Kurz byl realizován na Simulačním centru SIMU LF MU a Anatomickém ústavu LF MU.  
 
První den byl věnován tématice ramenního kloubu a druhý den tématice kolenního kloubu.  
Celkově se každého z jednotlivých dnů zúčastnilo 40 účastníků.  
 
Z ohlasů účastníků panovala velká spokojenost, deklarovaná výsledky anonymního dotazníku 
vyplněného účastníky kurzu.  
Všechny části kurzu byly velmi pozitivně hodnoceny.  
Celkové hodnocení obou dnů kurzu – shodně známkou 4,6 z 5 možných bodů je oceněním skvělé 
práce všech přednášejících a lektorů.  
 
Jednotlivé hodnocené položky kurzu:  
Hodnotící škála: 1 – neuspokojivé, 2 – uspokojivé, 3 – dobré, 4 – velmi dobré, 5 – vynikající  
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Rameno 
20.9. 4,9 4,6 3,8 3,8 4,6 4,7 4,6 
Koleno 
21.9. 4,8 4,6 3,8 3,7 4,8 4,7 4,6 

 
Věřím, že celkově kurz splnil společná očekávání a přinesl našim mladým kolegyním a kolegům 
přesně to, co potřebují na rozjezdu své odborné kariéry – praktickou zkušenost, odborné znalosti a 
profesionalitu lektorů.  
  
V osobních diskusích s našimi mladými kolegyněmi a kolegy, i z poznámek v evaluačních dotaznících, 
vyplynula jednoznačné chtění a potřeba pokračovat v těchto kurzech do větší hloubky i šíře dalších 
oblastí pohybového aparátu.  
 
Martin Repko 



ČESKÁ SPOLEČNOST PRO ORTOPEDII A 

TRAUMATOLOGII POHYBOVÉHO ÚSTROJÍ 

 
  

 

 

Komise pro kategorizaci a úhradovou regulaci zdravotnických prostředků MZ ČR 

JUDr. Jakub Král, Ph.D. (jk@jakubkral.eu) - předseda 

 prof. MUDr. RNDr. Jiří Beneš, CSc. (benesji@volny.cz) 

 MUDr. Jan Šoupal, Ph.D. (jan.soupal@seznam.cz) 

 MUDr. Petr Krawczyk (petr.krawczyk@seznam.cz) 

 

      V Praze, 10.listopadu 2021 

Věc: Žádost o úpravu indikačních podmínek úhrady u elastoviskozních roztoků 

v Metodice VZP ČR. 

 

Dovolujeme si požádat o změnu indikačních omezení úhrady ve skupině 11 ZP 

nekategorizované- elastoviskozní roztoky ve smyslu upřesnění prokázání diagnózy z 

metody rentgenologické na obecnější znění zobrazovací metody a zavedení přímé 

peroperační vizualizace. Tato změna odráží současný trend v medicíně, rozšíření 

nových zobrazovacích metod (např. MRI) a používání šetrnějších invazivních metod 

(Artroskopie). 

Současné znění indikačních podmínek úhrady: 

VZP ČR Metodika k Úhradovému katalogu VZP-ZP část P verze PZT 1037 

Skupina 11 Nekategorizované. 

Elastoviskozní roztoky jsou hrazeny zdravotní pojišťovnou maximálně ve výši 50 % 

z konečné ceny léčebné kúry zdravotnického prostředku,zbývající část doplácí 

pacient. Hrazena je maximálně jedna léčebná kůra za 6 měsíců.Léčbu indikuje 

ortoped nebo revmatolog jako součást léčby  osteoartrózy kolenních kloubů, 

rentgenologicky II.a III.stadium dle Kellgrena, při pravidelných bolestech větší 

intenzity, které nelze dostatečně tlumit p.o.podávanými analgetiky a nesteroidními 

antirevmatiky nebo u pacientů,u kterých je léčba p.o. podávanými analgetiky a 

nesteroidními antirevmatiky kontraindikována. 

 

Navrhovaná změna indikačního omezení: 

Elastoviskozní roztoky jsou hrazeny zdravotní pojišťovnou maximálně ve výši 50 % 

z konečné ceny léčebné kúry zdravotnického prostředku, zbývající část doplácí 

pacient. Hrazena je maximálně jedna léčebná kúra za 6 měsíců. Léčbu indikuje 

ortoped nebo revmatolog jako součást léčby osteoartrózy kolenních kloubů II. a III. 

stadia dle Kellgrena (stanovené níže uvedenými zobrazovacími metodami nebo 

přímou peroperační vizualizací) při pravidelných bolestech větší intenzity, které 

nelze dostatečně tlumit p.o. podávanými analgetiky a nesteroidními antirevmatiky 

nebo u pacientů, u kterých je léčba p.o. podávanými analgetiky a nesteroidními 

antirevmatiky kontraindikována. 

Mezi zobrazovací metody schopné diagnostikovat a klasifikovat osteoartrózu řadíme 

konvenční rentgenové vyšetření, CT  a MRI. 

 

Odůvodnění: 

mailto:jk@jakubkral.eu
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mailto:petr.krawczyk@seznam.cz


Vzhledem k tomu, že s rozvojem medicíny dochází k zdokonalování jiných 

zobrazovacích metod než jen RTG , je třeba uznat k diagnostice a klasifikaci 

osteoarthrózy kromě RTG i další zobrazovací metody (MRI, CT) a rovněž přímou 

vizualizaci. 

S rozvojem a zpřesňováním diagnostiky přímou vizualizací při artroskopii je 

zohlednění této metody žádoucí.   

Nepředpokládáme, že změnou indikačního omezení dojde k navýšení počtu léčených 

pacientů. 

Deklarujeme, že stanovisko je zpracováno s cílem zajistit pacientům adekvátní 

lékařskou péči s ohledem na nejnovější vědecké i praktické poznatky. 

 

Za výbor ČSOT: 

 

Prof.MUDr.Martin Repko, Ph.D.  

předseda ČSOT  

       MUDr.Vladimír Medek 

       člen výboru ČSOT 



 
Vážená paní
Mgr.Irena Storová,MHA
ředitelka
Státní ústav pro kontrolu léčiv
Šrobárova 48
10041 Praha 10
 
   Vážená paní ředitelko,
  
Z pověření Výboru České společnosti pro ortopedii a traumatologii pohybového ústrojí (ČSOT) si Vás dovoluji oslovit
v následující věci.
Od května t.r. byla vydána nová preskripční omezení pro úhradu preparátů skupiny SYSADOA (Condrosulf, Dona,
Piascledine a další), která nesplňují medicínská kritéria a  jejich  uplatňování je velmi zavádějící. Při přípravě tohoto
preskripčního omezení nebyla vůbec kontaktována ČSOT, ačkoliv je rozhodující odborností léčby SYSADOA.
   Z tohoto důvodu Vás žádáme o přezkoumání a přehodnocení těchto omezení tak, aby odpovídala medicínským
požadavkům a nevedla  k nežádoucím konfliktům a  odpírání oddůvodněné  hrazené léčby .
 
V příloze je podrobnější rozbor našeho stanoviska.
Jsme připraveni ke spolupráci .
 
S pozdravem
 
MUDr.Vladimír Medek
Pověřený člen Výboru ČSOT  
Tel. 603236458
Česká společnost pro ortopedii a traumatologii pohybového aparátu
Budínova 2, 180 81 Praha 8
Odesláno z aplikace Pošta pro Windows
 

https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=550986


 
Věc: 
Preskripční omezení léčivých přípravků SYSADOA- odmítavé stanovisko 
 
vypracoval MUDr.Vladimír Medek 
 
Hradec Králové, 15.6.2021 
 
 
    S platností od 1.5.2021 bylo  vypracováno Rozhodnutí SUKL  ( č.j.sukl60472/2021, 
spis.zn.SUKL5152428/2014 )  o změně preskribčních omezení u preparátů SYSADOA. 
 
    Při přípravě tohoto Rozhodnutí nebyla vůbec oslovena Česká společnost pro ortopedii a 
traumatologii pohybového ústrojí ( ČSOT), nebyla požádána o stanovisko ani nebyla informována 
ačkoliv ortopedie je rozhodující odborností při léčbě artrózy. 
 
    K nově koncipovaným preskribčním omezením máme  zásadní výhrady, jak bude uvedeno níže, a 
to k této části omezení: 
...léčba je hrazena nejdéle 3 měsíce. Pro opakování hrazené léčby musí být po ukončení tříměsíční 
léčby v dokumentaci pacienta založen podklad o účinnosti předchozího cyklu terapie. Nebude -li 
předcházející léčba doložena účinností za pomocí validizované hodnotící škály pro hodnocení 
bolesti VAS, nebude předmětný léčivý přípravek dále hrazen. 
 
    SYSADOA jsou léčivé přípravky pomalu působící chorobu modifikující. Nejedná se o analgetika, 
jejich účinek na snížení bolesti není přímým analgetickým efektem. Doba léčení 3 měsíce je příliš 
krátká na stanovení analgetických efektů. Posuzování pouze analgetických účinků léčivých 
přípravků SYSADOA je zavádějící a nemá medicinské opodstatnění. 
    
    Požadované hodnocení pouze podle vizuální analgetické škály po 3 měsících užívání  je zatíženo 
velkými nepřesnostmi. VAS  je vhodná u statistických souborů, ale při  užití u jednotlivce jako 
jediné kritérium účinnosti léčby je zatížena značnými chybami a nelze ji považovat za věrohodnou. 
    Při  léčení preparáty SYSADOA nelze předpokládat, že bolest bude na VAS klesat postupně až k 
nule, protože artróza  je těmito léky modifikována, nikoliv plně vyléčena. 
    
    Navíc nelze v praxi zajistit  hodnocení  VAS bezprostředně po ukončení cyklu léčby, takže klesá 
jeho vypovídací hodnota. 
 
    Rovněž není řešeno, jak postupovat u pacientů léčených již před 1.květnem 2021 ,kde nelze 
zajistit vstupní údaje VAS na začátku léčby. 
 
    Stanovení VAS jako jediného kriteria  pokračování hrazené léčby povede nesporně ke značným 
konfliktům  mezi pacientem a  lékařem při odmítnutí úhrady dříve hrazeného léku. 
 
    Z uvedeného vyplývá, že pouze pomocí VAS sledovaná účinnost léčby nemá dostatečné 
medicínské zdůvodnění a z tohoto důvodu hodnocení VAS jako jediné kritérium účinnosti terapie 
není použitelné. 
   
   Z výše uvedených důvodů je stanovisko ČSOT k novým preskribčním omezením odmítavé. 
 
   Žádáme  odpověď na několik otázek. 
 



   Proč při přípravě  výše uvedeného  preskribčního omezení nebyla požádána o stanovisko  ČSOT 
jako zástupce hlavní odbornosti při léčbě artrózy? 
    
   Proč bylo jako jediné kritérium hodnocení účinnosti  léčby jednotlivého pacienta použito 
hodnocení  bolesti metodou VAS po 3 měsících léčby? 
 
   Jak bude posuzováno z hlediska nutnosti  stanovení VAS běžně používané schéma léčby (3 
měsíce léčba a pak 3 měsíce pauza ). Jde pak o nové nasazení léčby nebo pokračování léčby? To v 
Rozhodnutí není řešeno. 
 
Dovolujeme si navrhnout, aby nově koncipovaná kriteria hrazené léčby SYSADOA byla zrušena a 
znovu nahrazena původními preskribčními omezeními platnými do května t.r., která  medicinsky 
plně vyhovovala. 
Jsme připraveni ke spolupráci  včetně event. osobního jednání. 
 
Děkujeme za spolupráci. 
 
                                                                                       MUDr.Vladimír Medek 
                                                                                       člen Výboru ČSOT, pověřený jednáním 
 


