Zápis ze zasedání výboru ČSOT konaného dne 13. 2. 2018
v Parkhotelu Průhonice
Přítomni: dr. Běhounek, prof. Dungl, dr. Dupal, dr. Frič, prof. Gallo, prof. Chomiak, dr. Kacerovský, prof. Krbec, dr.
Kunovský, prof. Landor, dr. Mach, dr. Medek, dr. Procházka, doc. Repko
Hosté: dr. Balík, prof. Bartoníček, prof. Čech, doc. Pavelka, doc. Chaloupka, dr. Strejc, doc. Šponer, prof. Trč, dr.
Tomáš
Omluveni: dr. Kubát, doc. Pilný

Program:
1. Schválení programu, kontrola zápisu (prof. Gallo, dr. Běhounek)
2. Informace o vyřízených úkolech/tématech (viz pozvánka na zasedání)
3. Administrativní zajištění ČSOT
a) Administrativní zajištění ČSOT (prim. Frič) – Guarant International spol. s. r. o. pro nás bude
nadále zajištovat vedení členské základny, výběr členských příspěvků, vedení sponzorů (na
posledním zasedání výboru byla podepsána smlouva na rok 2018). Prim. Frič na příští výbor
připraví seznam plátců, resp. neplatičů (r. 2017 + 2018). Zvýšení členských příspěvků není t. č. na
pořadu dne.
b) Partnerství s ČSOT + sponzoři (prim. Frič) – sponzoring ČSOT bude realizován prostřednictvím
firmy Guarant International spol. s r. o.; prezentován bude na nových stránkách společnosti.
Komise připraví návrh odvodů z akcí pořádaných/zaštiťovaných ČSOT, téma bude opětovně
projednáno na příštím jednání výboru.
c) Nové webové stránky ČSOT (prof. Gallo) – nové stránky je třeba vytvořit; zatím jsou rozpracované
stránky komise pro vzdělávání, akreditace a infekce muskuloskeletálního aparátu. Ostatní komise
vyzývá předseda společnosti, aby tak učinily do příštího jednání výboru. Odpovídají předsedové
poradních komisí výboru. Ostré spuštění stránek předpokládáme po příštím jednání výboru (duben
2018), mezitím však už je na starých stránkách uveden odkaz na nové stránky a informace o tom,
že staré stránky nejsou aktualizované. Připravuje se program, který bude členy společnosti
informovat o změnách na stránkách společnosti (sms, email).
4. Vzdělávání
a) Žádost o atestaci pro lékaře, kteří mají pouze traumatologickou atestaci – dotaz z MZ ČR (dne 19.
1. 2018; prof. Gallo)
Stanovisko výboru ČSOT: Výbor ČSOT trvá na tom, že každý školenec v našem oboru musí projít
platným vzdělávacím programem oboru Ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí. To
znamená, že u těchto lékařů bychom uznali v plném rozsahu přípravu traumatologickou, a museli
by si tedy doplnit v plném rozsahu netraumatologickou část vzdělávacího programu Ortopedie a
traumatologie pohybového ústrojí.
b) Návrh univerzálního teoretického kurzu jako součásti VP, část kmen (prof. Gallo) – z MZ ČR přišel
pokyn, abychom vložili do přípravy v kmeni kurz typu „Základy“ či „Novinky“. Prof. Dungl
doplnil informace z jednání Vědecké rady ČLK JEP, resp. ministra zdravotnictví. Kmen by měl mít
stejnou strukturu pro atestanty ze všech oborů, naše akreditační komise to v podstatě musí
akceptovat. Prof. Gallo obeznámil s tímto doporučením členy AK a připravil odpověď. Dále byl
výbor informován o tom, že se naše akreditační komise připojuje k iniciativě internistů a dalších
oborů na převedení části povinné teoretické přípravy do e-learningové formy.
c) Edukační granty (prim. Frič) – firma Zimmer nabízí ČSOT 20 míst na EFORT 2018 Barcelona ve
dnech 30. 5. – 1. 6. 2018. Výbor to bere na vědomí.

d) Kurzy praktických dovedností (prof. Bartoníček) – MZ ČR udělilo dotaci na tyto kurzy, která je
využívána; výbor kurzy podporuje, předseda rozeslal informační dopisy (členům ČSOT, primářům
+ třem příbuzným odborným společnostem 9. 2. – 12. 2. 2018). Prof. Džupa a doc. Havlas by měli
dále kurzy řídit a organizovat.
5. Metodické doporučení ČSOT
a) Prevence TEN u pacientů hospitalizovaných pro TEP (prof. Gallo) – na základě podkladů týmu
prof. Landora a poznámek dr. Kubeše vytvořil dr. Lošťák zjednodušenou verzi, která je umístěná
na stránkách společnosti. Tato byla konzultována s farmakology. Výbor žádá o připomínky.
6. DRG Restart
a) Schůzka na MZ ČR s dr. Philippem, doc. Duškem dne 14. 12. 2017 (dr. Běhounek, dr. Dupal) – na
schůzce se dojednaly koncepční záležitosti, komunikační kanály. Další vývoj bude nutné řešit
s novým vedením MZ ČR.
7. Kódy pro ASK operace, jednání o ZUM pro jednodenní chirurgii
a) Jednání na VZP (dr. Běhounek, dr. Dupal) – v příštích týdnech by měla proběhnout schůzka na MZ
(dr. Dupal, doc. Havlas, prof. Trč) s Ing. Rögnerovou – týkající se a) ASK kódů; b) ZUM +
kompletní revize všech kódů, včetně traumatologie.
8. Kategorizace kostních výplně
a) Jednání na VZP ze dne 30. 1. 2018 (prof. Jahoda, dr. Dupal) – prof. Jahoda připravil návrh řešení
pro kostní substituce (uvedeno v přílohách) – v principu jde o vytvoření systému, který by umožnil
přiřadit (zaregistrovat) konkrétní výrobek ke konkrétnímu kódu VZP a výrobce jej mohl v ČR
distribuovat (týká se také ASK, chondroplastik, náhrad menisků...).
9. Sdělení Ortopedicko-protetické společnosti ČLS JEP (dr. Dupal, dr. Běhounek)
a) Změny a doplnění týkající se nové verze přílohy č. 3 k zákonu č. 48/1997 Sb., o veřejném
zdravotním pojištění, a tisku 88.
Stanovisko výboru ČSOT: Výbor ČSOT podporuje společný postup s výborem Ortopedickoprotetické společnosti ČLS JEP při jednání na MZ ČR ve věci úhrad pomůcek a revize příloh
navrhované touto odbornou společností. Zástupce ČSOT se příslušného jednání zúčastní.
10. Informace šéfredaktora časopisu ACTA (prof. Krbec)
a) Software pro elektronické podávání článků (archivace příspěvků už běží, smlouva je podepsaná,
konečná cena je 170 000,- Kč); výbor odsouhlasil předloženou smlouvu.
b) Zahradníčkova cena – prof. Čech a jeho komise navrhují k ocenění 4 práce (seznam bude členům
výboru zaslán), ti by poté měli o pořadí prací hlasovat.
11. Chlumského cena
a) Nominace za rok 2017 – výbor žádá členy ČSOT o návrhy do konce března 2018.
12. Příprava národního kongresu (dr. Kacerovský, prof. Gallo)
a) Program – připravuje se, prof. Gallo žádá členy výboru i hosty jednání o zaslání přednášek.
b) Udělení čestného členství – prof. Romanowski (Polsko), doc. Janíček – všichni jednoznačně
odsouhlaseni (na minulém jednání byli odsouhlaseni dr. Kopačka a prof. Dungl).
13. Příprava voleb do výboru ČSOT (dr. Běhounek)
a) Organizačně odpovídá dr. Běhounek.
b) Nominace na členy výboru – do příštího zasedání výboru.
14. Žádosti zaslané výboru ČSOT
a) Žádost o záštitu pro XXVI. Frejkovy dny (dr. Tomáš) – výbor udělení záštity jednohlasně schválil.
b) Nominace na EFORT (prof. Gallo) – předseda požádal členy výboru o vyjádření k návrhu, který
přišel z EFORTu, případně o vlastní nominace do 20. 2. 2018.
15. Různé
a) Schválení nových členů ČSOT: MUDr. Jan Frühauf, MUDr. Ondřej Havel, MUDr. Tomáš Kočiš,
MUDr. Petr Krawczyk, MUDr. Róbert Langer, MUDr. Martin Patera, MUDr. Michal Polášek,
MUDr. Michal Svoboda.

b) Nominace do panelů AZV – prof. Bartoníček opět vyzval členy výboru/společnosti, aby akceptovali
výzvu AZV k zařazení mezi hodnotitele grantů z oblasti OTPU a hodnocení provedli.
c) Atestace – prof. Bartoníček referoval o proběhlých atestacích (některé atestanty nedoprovázel jejich
školitel, někteří cítili lhostejnost a nezájem, jejich primář si ani nepřečetl jejich atestační práci).
Výbor vnímá tyto informace vážně a předseda společnosti je otevře na schůzi s primáři na
národním kongresu.
d) Výběrové řízení na pozici primáře ortopedické ambulance v Nemocnici Vrchlabí – výbor téma
projednal, stanovisko připraví prof. Chomiak.

Příští schůze výboru ČSOT se koná v úterý 10. 4. 2018 od 15:30
v Parkhotelu Průhonice.
Zapsal a schválil: 14. 2. 2018, prof. MUDr. Jiří Gallo, Ph.D., předseda ČSOT

