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Zápis ze zasedání výboru ČSOT konaného dne 9. 4 .2013  
v restauraci Tarouca, Parkhotel Průhonice

Přítomni (bez titulů): Balík, Běhounek, Dupal, Frič, 
Chaloupka, Kacerovský, Koudela, Krbec, Kubát, Ku-
beš, Kunovský, Mach, Medek, Pink, Sosna, Trč
Omluveni (bez titulů): Dungl, Gallo, Balík, Čech
Hosté: Janíček
(originál prezenční listiny založen u vědeckého sekretá-
ře)

1. Kontrola zápisu
 – Úkoly jsou průběžně plněny, další jsou samostatnými 

body jednání.

2. Úprava sazebníku
 – As. Dupal informuje o provedených pracích, o přijetí 

kódů do systému MZ práce ukončeny a nyní další jed-
nání se očekávají po vyzvání z MZ.

3. Jednání na Národním referenčním centru
 – Další jednání o konverzi kódů do systému DRG na 

NRC probíhají. Výbor děkuje všem, kdož se jakkoli 
podíleli na této činnosti, speciálně MUDr. Dupalovi 
za koordinaci a prim. Šimečkovi za zásadní přínos 
k řešení DRG.

 – Výbor projednal doporučení České chirurgické spo-
lečnosti k úpravě minutové režie a doplnění sazebníku 
i o ostatní členy operačního týmu a souhlasí se zně-
ním a podporuje jej.

 – Dalšími jednáními na NRC a MZ dále pověřeni Du-
pal, Běhounek.

4. Volby do výboru ČSOT
 – Volby jsou připraveny na středu 15.5.2013, kandidáti 

jsou navrhování. Paní Zadražilová (Hrubantová) za-
jišťuje vše organizačně, volební lístky budou připra-
veny, opětovně žádáni všichni o dodání dostatečného 
počtu členů volební komise.

 – Při jednání o kandidátech odstupuje z kandidátky 
prim. MUDr. J. Kubeš a prof. Koudela nebude kan-
didovat na 1. místopředsedu a budoucího předsedu 
ČSOT, ač kandidaturu do výboru za kliniky přijímá, 
dále doplněni doc. Pilný, doc. Havlas a MUDr. Chlá-
dek.

5. Zahradníčkova cena 2012
Jako nejlepší práce za rok 2012, oceněná Zahradníčko-
vou cenou, byla komisí ve stejném složení (prof. Čech, 
prof. Sosna, prof. Koudela, prof. Gallo, prof. Šimko, 
prof. Kokavec, doc. Rehák) vybrána práce autorů:
Gänsslen A., Frink M., Hildebrand F., Krettek C.:
Both column fractures of the acetabulum: epidemiolo-
gy, operative management and long-term-results.

Na dalších místech se umístily tyto práce:
2. místo Chaloupka R., Repko M., Tichý V., Leznar M., 
Krbec M.:
Srovnání výsledků dvou typů operačního léčení idi-
opatických hrudních křivek přední versus zadní vý-
kon
3. místo: Koudela K. Jr, Koudelová J., Koudela K. Sr, 
Kormunda S., Křen J., Pokorný J.:
Komparace a statistické zhodnocení dvou metod mě-
ření “condylar twist angle” u aloplastiky kolenního 
kloubu

 – Cena bude předána na Národním kongresu ČSOT 
v Praze v květnu 2013.

6. Chlumského cena 2012
Výbor přijal nominace na Chlumského cenu

 – Revizní operace totálních náhrad kyčelního kloubu 
– Landor et. al.

 – Chirurgie Ruky – Pilný, Slodička
 – Ortopedie pro studenty lékařských a zdravotnic-

kých fakult – Gallo
 – po diskusi jednomyslně hlasuje o udělení ceny pub-

likaci autorů Ivan Landor, Pavel Vavřík, Jiří Gallo, 
Antonín Sosna – Revizní operace totálních náhrad 
kyčelního kloubu, Maxdorf 2012. Účast na předání 
při zahájení NK ČSOT zajistí Zadražilová e-mailem 
ve spolupráci se sekretářem.

 – jednáním s JOHNSON&JOHNSON o prodloužení 
smlouvy na další období pověřen Běhounek.

7. Různé
a) NK 2013 připraven, definitivní program bude roze-

slán během 2 týdnů.
b) Prof. Krbec předkládá dotaz MZ k metodě “MBST-

-Kern Spin” fy MEDTEC CZ s tím, výbor konstatuje, 
že nemá dostatek dalších validních informací a sou-
hlasí se stanoviskem prof. Krbce.

c) Výbor souhlasí se stanoviskem prof. Trče k dotazu 
MZ ohledně SYSADOA s tím, že stanovisko výboru 
ČSOT je neměnné.

d) Výboru podána informace o nepřítomnosti přednostů 
brněnských ortopedických klinik v atestační komisi 
a ten žádá prof. Krbce o jednání o složení atestační 
komise na MZ a doplnění všech přednostů klinik do 
atestační komise a zároveň členy na ČLK a prima riáty.

e) EFORT prolinky – výbor souhlasí s umístěním od-
kazu na webové stránky EFORT na úvodní stranu  
www.csot.cz

f) Členské příspěvky – výbor upozorněn na chybějící 
platby od cca 600 členů, doporučuje oslovit je přes 
www.csot a dále individuálně. Upozorňuje, že dvakrát 
nezaplacené členské příspěvky vedou k automatické 
ztrátě členství v ČSOT!!!
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Zápis ze zasedání výboru ČSOT konaného dne 15. 5. 2013 
v TOP HOTELU Praha v restauraci Bohemia 

Přítomni (bez titulů): Balík, Běhounek, Čech, Dungl, Du-
pal, Frič, Gallo, Chaloupka, Kacerovský, Koudela, Krbec, 
Kubát, Kubeš, Kunovský, Medek Pink, Sosna, Trč 

Omluveni (bez titulů):, 
Hosté: Janíček, Šponer
(originál prezenční listiny založen u vědeckého sekretáře)

1. Zahájení
 – schválení programu.

2. Kontrola zápisu
 – úkoly plněny, kromě složení atestačních komisí, které 

přednesl prof. Krbec. Seznam z MZ je údajně konečný, 
proto domluveno další jednání s ředitelem odboru Jan-
dou, zjistit, jak se situace má, a požádat MZ o oficiální 
stanovisko a seznam členů atestační komise oboru Or-
topedie který má MZ – odpovídá Běhounek.

3. Informace o sazebníku
 – as.Dupal informuje o práci na sazebníku, o jednání 

na NRC, otázky skupin DRG i jednání o výkonech 
v ambulantní sféře a jednodenní chirurgii.

4. Volby 2013
 – výbor projednal přípravu voleb do orgánů ČSOT a na-

vrhl za předsedy volební komise: MUDr. Ivo Kofrán-

ka, mandátové komise prim. Jiřího Kubeše a návrho-
vé komise prof. Tomáše Trče.

5. Různé
a) Polská ortopedická společnost slaví 100. výročí zalo-

žení, pozván jako čestný delegát prof. T. Trč. Výbor 
schvaluje vyplacení cestovného na tuto akci a dále 
poskytnout Polské ortop. společnosti Čestné uznání 
ČSOT – odpovídá prof. Trč.

b) Výbor schvaluje čestné uznání ČSOT pro primáře 
Ďurďu u příležitosti 30 let trvání jeho primariátu za 
práci pro obor ortopedie.

c) Výbor schvaluje platbu cestovného pro držitele 
Zahradníčkovy ceny A. Gänsslena k jejímu pře-
vzetí.

d) Výbor schvaluje nové členy ČSOT: MUDr. Tomáš 
Kovanda, MUDr. Jan Sklenský, MUDr. Ján Petrlíček, 
MUDr. Luboš Kratochvíl, MUDr. Jan Štefan, MUDr. 
Theodoros Philippou.

Příští schůze výboru proběhne do 1 měsíce od voleb 

Zapsal 15. 5. 2013: prim. MUDr. Běhounek Jiří
 vědecký sekretář ČSOT

vidí: prof. MUDr. Martin Krbec, CSc.
 předseda ČSOT

g) Noví členové – MUDr. Buček Filip, MUDr. Wagen-
knecht Lukáš, MUDr. Polák Jiří, MUDr. Běhou-
nek Jiří, MUDr. Puchmeltr Aleš, MUDr. Maršálek 
 Miroslav, MUDr. Salus Adam, MUDr. Folvarský 
Martin.

h) Poslední schůze výboru ČSOT tohoto volebního ob-
dobí se koná dne 15.5.2013 v 16.30 hod v prostorách 
hotelu TOP Praha.

Příští schůze výboru 15. 5. 2013
v restauraci Tarouca, Parkhotel Průhonice

Zapsal 9. 4. 2013: prim. MUDr. Běhounek Jiří
 vědecký sekretář ČSOT

vidí: prof. MUDr. Martin Krbec, CSc.
 předseda ČSOT


