Zápis ze zasedání výboru ČSOT konaného dne 14. 11. 2017
v Parkhotelu Průhonice
Přítomni: dr. Běhounek, prof. Dungl, dr. Dupal, dr. Frič, prof. Gallo, prof. Chomiak, dr.
Kacerovský, prof. Krbec, dr. Kubát, dr. Kunovský, prof. Landor, dr. Mach, dr. Medek, doc.
Pilný, dr. Procházka
Hosté: dr. Balík, prof. Bartoníček, doc. Pavelka, doc. Chaloupka, dr. Strejc, prof. Trč
Omluveni: doc. Repko, prof. Čech, doc. Šponer

1. Schválení programu, kontrola zápisu – program schválen, zápis z předchozího
zasedání bez připomínek.
2. Informace o vyřízených úkolech/tématech
a) Informace ze SOR (předseda prof. Dungl) – termíny atestačních zkoušek na rok 2018
(27. 4. – 1. LF UK Praha; 21. 9. – Olomouc; 7. 12. – LF MU Brno) a plán kurzů byly
včas odeslány na KOR a budou po schválení KOR vyvěšeny na stránkách ČSOT,
resp. jednotlivých LF.
b) Administrativní zajištění chodu ČSOT – ekonomická komise dotáhla jednání o
smlouvě na rok 2018 s firmou Guarant a. s. do zdárného konce, smlouvu nyní
posuzuje právník. Rok 2017 bude uhrazen podle staré smlouvy.
c) Výběr členských příspěvků – byl zahájen podle plánu; do konce listopadu je však
nutné znovu vyhodnotit situaci a připomenout členské základně povinnost doplatit
členské příspěvky za rok 2017 – odpovídá Guarant a. s., paní Zadražilová a
pokladník, v případě potřeby se opětovně zapojí s výzvou předseda a organizační
sekretář.
d) ZP Matrix DX – ČSOT reagovalo pozitivně na dotaz pojišťovny 111 týkající se
indikace k ZP Matrix DX.
e) Podpora kampaně firmy Johnson & Johnson na odvykání kouření.
f) Metoda postupné fibrotomie podle prof. Ulzibata – stanovisko ČSOT odesláno na
MZ ČR.
g) DRG Restart – ČSOT odstupuje od nepřipravené a časově nerealistické spolupráce
s týmem pro DRG Restart (odesláno); jednání s MUDr. Tomem Philippem, Ph.D.,
MBA z MZ ČR však neproběhlo.
h) Dr. Dupal informuje o stavu prací na konsolidaci kódů pro ASK operace, resp. o
jednání o ZUM pro naši jednodenní chirurgii – schůzku na VZP domluví dr.
Běhounek.
i) Edukační granty – prim. Frič informoval, že proběhla jednání se zástupci industrie;
zatím je však značná nejednotnost v přístupech mezi jednotlivými firmami, je tedy
předčasné vypracovávat pravidla pro edukační granty na půdě ČSOT; ekonomická
skupina vedená prim. Fričem tuto věc dále řeší a bude informovat na dalším jednání
výboru.
3. Informace z jednání Akreditační komise (AK) a Specializační oborové rady (SOR)

4.

5.

6.

7.

8.

a) Schůzka předsedů AK základních oborů – prof. Gallo informoval o schůzce (30. 10.
2017, MZ ČR). Smyslem schůzky bylo představit koncepci MZ ČR pro vzdělávání
v kmeni (nově trvání 30 měsíců, akreditace pro vzdělávání v kmeni, zakončení této
části vzdělávání zkouškou po kmeni atd.). Naše AK musí do nejpozději do 27. 11.
2017 odeslat na MZ ČR návrh pro základní kmen ortopedický (k tomu proběhne na
MZ ČR dne 15. 11. 2017 schůzka AK). Odeslanou verzi poskytne předseda AK
členům výboru.
b) Jednání SOR – prof. Dungl informoval o jednání SOR (14. 11. 2017): byl zvolen
nový předseda SOR – prof. Trč; dále stručně informoval o diskuzi, která se vede o
rotaci atestací podle fakult – ta neodráží reálný podíl na vzdělávání (evidentně např.
v případě 1. LF UK). Nicméně KOR je zatím proti rotaci podle jednotlivých klinik.
V souvislosti se zkouškami po kmeni však přibude atestačních termínů (míst).
c) Kurzy praktických dovedností – prof. Bartoníček informoval o jednání
traumatologické komise, představil její závěry ke kurzům praktických dovedností
s tím, že se o optimalizaci koncepce bude ještě jednat. Dále informoval o schůzce se
zástupci České chirurgické společnosti ČLS JEP, kteří budou podporovat pouze
variantu nepovinných kurzů. Prof. Krbec doplnil čerstvou informaci o tom, že kurzy
nejspíše nebudou MZ ČR schváleny jako povinné. První kurz proběhl bez
komplikací a s výborným hodnocením frekventantů.
DRG Restart – výbor žádá o schůzku s MUDr. Tomem Philippem, Ph.D., MBA z MZ
ČR, na níž by se vysvětlil postoj ČSOT k DRG Restart. Odpovídá: dr. Běhounek, dr.
Dupal.
Metodická doporučení ČSOT
a) Prevence TEN – stále není připravené doporučení ČSOT k prevenci hluboké žilní
trombózy. Předloženou verzi (garant prof. Landor) někteří členové výboru stále
považují za nedostatečnou, požadují oponenturu hematologů. Výbor tedy žádá prof.
Landora a prof. Dungla, aby se jménem ČSOT obrátili na Českou hematologickou
společnost ČLS JEP a na příštím jednání předložili oponovaný materiál.
Informace šéfredaktora časopisu ACTA
a) Redakční a recenzní software – výbor schvaluje zakoupení licence na
software Actavia od firmy SOLEN s. r. o. k digitálnímu podávání příspěvků do
časopisu ACTA.
b) Digitalizace starších ročníků – nabídka od firmy Solen s. r. o. a další alternativní
nabídka. Prof. Krbec podá návrh na další postup na příštím jednání výboru.
Příprava XXII. NK v Olomouci
a) První informace – dr. Kacerovský předložil členům výboru I. informaci o konání
národního kongresu (16. – 18. 5. 2018, Clarion Congress Hotel Olomouc) včetně
hlavních kongresových témat. Výbor je bere na vědomí.
b) Čestná členství ČSOT – výbor ČSOT jednomyslně schvaluje udělení čestných
členství ČSOT a jejich předání na XXII. NK – Prof. MUDr. Pavel Dungl, DrSc.,
prof. MUDr. Vratislav Rybka, DrSc., prim. MUDr. Pavel Kopačka
Žádosti zaslané výboru ČSOT

a) Přípravek Xarelto – doc. Pilný upozorňuje na nejasnosti týkající se pooperační
úhrady přípravku Xarelto – zde by mimo jiné mohlo prospět, kdyby ČSOT měla
konzistentní podklady – oficiální stanovisko pro jednání s pojišťovnami.
b) Školící pracoviště se zaměřením na ošetření převážně kostních postižení ruky a
zápěstí – výbor podporuje zřízení takového pracoviště (předkladatel: doc. Pilný).
c) Metoda postupné fibrotomie podle prof. Ulzibata – prof. Chomiak připravil odpověď
na žádost MZ ČR o podrobnější informace k metodě a jejímu používání na území
ČR. Organizační sekretář zajistí odeslání na MZ ČR. (viz příloha)
d) Přípravek Stimulan – prof. Jahoda připravil odpověď na žádost MZ ČR vztahující se
ke stanovisku k přípravku Stimulan v indikaci výplně kostních defektů. Výbor se
však domnívá, že mnohem elegantnější cestou je výrazné navýšení úhrad
odpovídajících operačních kódů (např. 66617). (viz příloha)
9. Administrativní zajištění ČSOT
a) Smlouva s firmou Guarant s. r. o. – prim. Frič předložil dvě smlouvy s cenovými
relacemi – první na rok 2017 a druhou na rok 2018 – výbor je bere na vědomí;
smlouvy budou podepsány předsedou společnosti.
b) Nové webové stránky ČSOT – prof. Gallo prezentoval aktuální stav přípravy nových
internetových stránek ČSOT (realizuje firma easyMed s. r. o. + Ortopedické centrum
s. r. o.; aktuální verze k nahlédnutí na http://csot.forinel.eu/). Předseda společnosti
žádá všechny vedoucí poradních komisí výboru ČSOT, aby převzali odpovědnost za
své části stránek. Budou jim zaslány kontaktní emaily a pravidla. Cílem je, aby byly
stránky připraveny k ostrému spuštění do národního kongresu. Na příštím jednání
výboru by měla proběhnout opět stručná bilance aktuálního stavu.
10. Různé
a) Zřízení centrové péče pro IKN – komise pro muskuloskeletální infekce předkládá
výboru návrh na zřízení centrové péče pro infekce kloubních náhrad. Autoři návrhu
argumentují studií nákladů i výhodností center z hlediska úspěšnosti terapie. Někteří
členové výboru však tuto iniciativu a priori odmítají. Předseda ČSOT rozešle členům
výboru podklady (viz příloha). Výbor poté na příštím jednání celou věc znovu
posoudí, resp. bude předložena na schůzi primářů v květnu.
b) Česko-polské sympozium – prof. Trč žádá o souhlas s pořádáním Česko-polského
sympozia v rámci XXII. NK (dotace cca 1 hodina; tři přednášející). Výbor souhlasí a
ukládá prof. Trčovi, aby sympozium organizačně připravil.
c) Členství v SICOT – prof. Trč upozorňuje na to, že poklesl počet členů SICOT z ČR
pod 10, čímž jsme ztratili jako zakládající člen SICOT možnost mít vlastního
národního delegáta. Výbor bere tuto informaci na vědomí a vyzývá členy výboru,
resp. ostatní členy ČSOT, aby vstoupili do SICOT (informace jsou u prof. Trče).
d) Výkony prováděné lékaři v kmenu – prof. Bartoníček upozorňuje na to, že nositeli
některých složitých výkonů jsou lékaři po zkoušce ve kmenu (L1). Česká chirurgická
společnost bude proti tomu protestovat na MZ ČR a žádá výbor ČSOT o podporu.
Výbor ČSOT s postojem České chirurgické společnosti souhlasí a k protestu se
připojuje.
e) Proplácení léku Hyalgan – dr. Strejc a dr. Medek informovali výbor o možnostech
proplácení léku Hyalgan: Vzhledem k přeřazení léku Hyalgan inj. do skupiny léků

f)

g)

h)

i)

vykazovaných jako ZULP je nutno (i na základě doporučení MZ ČR) předem
požádat pojišťovny o navýšení limitu na ZULP pro rok 2018. Částku požadovaného
navýšení je třeba odvodit od částky, kterou činil předpis Hyalganu v referenčním
období 2016. Při žádosti pojišťovně o navýšení limitu se nelze spokojit s příslibem
pojišťovny, že navýšení zohlední ve vyúčtování roku 2018, ale je třeba požadovat
písemně navýšení o konkrétní částku, a to již před začátkem roku 2018. Jinak se
poskytovatel vystavuje riziku, že nárůst nákladů na ZULP zaplatí ze svého, event.
mu bude podle úhradové vyhlášky snížena platba za výkony, což úhradová vyhláška
připouští.
Zastoupení ČSOT ve výběrovém řízení – na základě žádosti Krajského úřadu
Jihočeského kraje výbor pověřuje účastí na výběrovém řízení dne 13. 12. 2017 ve
14:40 hod. MUDr. Luboše Kunovského.
Koncepce partnerství s ČSOT – výbor bere na vědomí informaci o nabídce
partnerství ČSOT se zdravotnickými firmami na rok 2018, kterou vypracovala
ekonomická komise výboru, a doporučuje po specifikaci obsahu, podmínek a
závazků partnerů i ČSOT předložit materiál k projednání na příštím výboru.
Zvýšení členských příspěvků – ekonomická skupina dále informuje o návrhu na
zvýšení členských poplatků pro rok 2018, přičemž navrhuje, aby součástí členského
příspěvku bylo automaticky i předplatné časopisu ACTA – detaily připraví na příští
jednání výboru, případnou změnu však musí schválit členská schůze v Olomouci.
Výbor schválil nové členy ČSOT: MUDr. Tomáš Adamík; MUDr. Pavel Czeczotka;
MUDr. Petr Fojtík; MUDr. Jaroslav Chomič; MUDr. Lenka Janováčová; MUDr.
Jakub Jindra.

Příští schůze výboru ČSOT se koná v úterý 13. 2. 2018 od 15:30
v Parkhotelu Průhonice.
Zapsal: 15. 11. 2017, MUDr. Jiří Běhounek, vědecký sekretář společnosti
Schválil: 15. 11. 2017, prof. MUDr. Jiří Gallo, Ph.D., předseda ČSOT

