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rovat abduktorový aparát při obnovení fyziologické kapitotrochanterické relace.
V sekci infekce v ortopedii zaujal Gallo svými dalšími
novými poznatky v infektologii kloubních náhrad. Dokončuje novou definici této obávané nosologie.
Tumorózní problematice vévodily mimořádné zkušenosti Janíčka. Diskuse potvrdila, že na tak složitou problematiku máme dostačující počet pracovišť s preferencí
sv. Anny, Bulovky a Motola. Dupal prezentoval s velikým
ohlasem kurativní řešení metastáz dlouhých kostí diafyzární náhradou.
Druhý den byl vyhrazen traumatologii. Bartoníček
s didaktickou dokonalostí probíral radiologii a klasifikaci
luxačních zlomenin hlezna. Přimlouval se za tři, nikoliv
dvě standardní projekce a zdůraznil, že musí jít o rentgenogramy již zreponovaného hlezna. V diskusi jsme se
ujednotili, že akutní CT vyšetření u tohoto typu poranění
by už mělo patřit ke standardům. Havránek znovu zaujal
nedostižitelnými zkušenostmi a opět požádal, abychom
si uvědomili, že poraněné dětské hlezno se zásadně liší
od poraněného dospělého hlezna. S neobyčejným zá-
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jmem se setkala jeho vlastní jednoduchá a přitom pro
taktiku ošetření zcela vyhovující klasifikace pro poranění
distální epifyzární chrupavky bérce. Podivinský ukázal
sestavu 6 odoperovaných ruptur distálního úponu dvojhlavého svalu pažního. Srovnáním s literárními údaji
dospěl k závěru, že operační řešení tohoto traumatu má
jednoznačně přednost před postupem konzervativním.
Franz nás seznámil s bohatými zkušenostmi při léčbě
rhizartrózy. Se zaujetím jsme sledovali Nogovou, která
přiblížila půvabné prostředí BRC Čeladná a možnosti
léčby pacientů s artrózou nosných kloubů v tomto rehabiltačním komplexu.
Přínosem byly exhibice zástupců medicínské industrie
a farmacie. Přítomnost sester na vlastní sekci, stejně
jako jejich kreativita na společenském večeru a jeho neformálním pokračování byly ozdobou sympozia pro
mnohé.
Rozcházeli jsme se s prosbou v srdci, aby nám bylo
dopřáno přijet do Frýdku-Místku za dva roky znovu.
Jaroslav Musialek

Zápis ze zasedání výboru ČSOT
konaného dne 13. 11. 2018 v Parkhotelu Průhonice
Přítomni: dr. Běhounek, dr. Frič, prof. Gallo, prof.
Chomiak, dr. Kacerovský, dr. Kozák, prof. Krbec, dr. Kubát,
dr. Kunovský, prof. Landor, dr. Medek, doc. Pilný,
doc. Repko
Hosté: dr. Balík, prof. Bartoníček, doc. Šponer, prof. Trč
Omluveni: prof. Dungl, dr. Dupal, dr. Mach, doc. Pavelka,
dr. Pink, dr. Strejc, dr. Tomáš
Program:
1. Zápis z minulého jednání – bez připomínek.
2. Informace o vyřízených úkolech/tématech (prof.
Gallo, dr. Běhounek)
a) Podpora nástavbového oboru Ortopedická protetika
(17. 9. 2018).
b) Žádost o dotaci na realizaci kurzů praktických dovedností (9. 10. 2018).
c) Regenerace sazebníku v oblasti ortopedické protetiky
a traumatologie pohybového ústrojí – ve spolupráci
s Ortopedicko-protetickou společností (23. 10. 2018).
d) Převedení domény www.csot.cz do vlastnictví nového
správce našich webových stránek.
3. Jednání s pojišťovnami (dr. Běhounek; prof. Landor)
a) Novela vyhlášky č. 134/1998 Sb. – ASK kódy (v realizaci).
b) Postup v ostatních oblastech regenerace sazebníku
výkonů koordinuje dr. Dupal. Není však možné, aby
byla nadále tak úzká skupina (prim. Hach, dr. Lošťák,
prim. Šimeček). Výbor se znovu obrací především na

přednosty klinik s žádostí o nominaci dalších členů
do pracovní skupiny.
c) Informace z jednání pracovní skupiny o úhradách
TEP – prof. Landor informoval o jednom jednání pracovní skupiny; momentálně je favorizován „slovenský
model“ (maximální úhrada v rámci předem definovaných skupin), který však podle názorů prof.
Landora, prof. Vavříka není pro ČR vhodný. Prof.
Vavřík na jednání vysvětlil, jakým způsobem se dají
kategorie implantátů dělat u nás. Zatím však vázne
přenos informací, k dalšímu jednání nedošlo.
d) Předepisování preparátů kyseliny hyaluronové v souvislosti se zařazením do nové skupiny zdravotnických
prostředků č. 11 (dr. Medek). Hyaluronová kyselina
(kromě Hyalganu) je ve skupině 11 (nekategorizované
prostředky) – tyto nebudou hrazeny z prostředků zdravotního pojištění.
– Výbor ČSOT nesouhlasí s vyřazením elastoviskózních prostředků z úhradové vyhlášky. Podklady k reakci připraví dr. Medek, stejně jako návrh na změnové řízení.
4. DRG Restart (dr. Běhounek)
a) Informace z jednání Řídící rady DRG Restart: Další
jednání se uskuteční na MZ ČR 16. 11. 2018. Zápis
rozešle dr. Běhounek, který upozorňuje všechny primáře, aby postup sledovali. Rok 2019 bude totiž použitý jako referenční, je nutné komunikovat s ředitelstvím nemocnic. Pozornost je třeba věnovat nejen
kódování, ale i školení kodérů, které vypisuje ILF
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(účast je velmi nutná). Školení je vhodné zvláště pro
kodéry a pracovníky mimo referenční nemocnice.
b) Výbor bere na vědomí, že se dr. Dupal, prof. Havlas
a dr. Běhounek sejdou s týmem ing. Koženého a projednají možnosti případné spolupráce.
5. Administrativně-organizační záležitosti
a) Naplňování webových stránek (prof. Gallo, předsedové poradních komisí) – prof. Gallo ocenil pokrok,
je ale stále nedostatečný. Předseda ČSOT opět vyzval
k naplňování obsahu stránek.
– Materiály je potřeba posílat přímo webmasterovi,
případně s ním řešit podrobnosti umístěné na webových stránkách (e-mail radek.cumpl@forinel.eu,
v kopii na jan.saglena@forinel.eu a kozurik@easymed.cz).
b) Guarant Int. rozešle email všem neplatícím členům
ČSOT s upozorněním na nezaplacení členského příspěvku a na z toho plynoucí důsledky.
c) Přijetí zástupce(ů) mladých ortopedů do výboru – sekretář společnosti navrhuje šířeji zpropagovat výběr
na pozici zástupce mladých ortopedů ve výboru
ČSOT.
d) Výbor žádá prim. Friče o shrnutí aktuálního stavu
sponzoringu ČSOT k příštímu jednání výboru.
6. Vzdělávání
a) AK projednala per rollam návrh na úpravu našeho
VP, část specializační výcvik a zrušila 10denní stáž
na pracovišti s akreditací III. typu.
b) Prof. Trč informoval o návrzích SOR pro příští rok,
které byly odeslány na KOR. Výbor požádal
prof. Trče, aby poskytl finální verzi, kterou umístíme
na stránky společnosti, resp. bude součástí příloh
zápisu. Prof. Krbec kritizoval dubnový termín pro
atestace na III. LF UK, neboť neposkytuje dostatečný
čas pro atestanty, kteří tak spíše dají přednost pozdějšímu termínu. Prof. Trč již v této věci odpovídal
doc. Dlouhému.
c) Návrh funkčního kurzu Dětská úrazová chirurgie:
prof. Trč, prof. Bartoníček – zajistí odpověď
prof. Havránkovi.
d) Žádost o poskytnutí záštity edukační akci Akademie
pro talentované ortopedy (DePuy Synthes). Výbor
nesouhlasí s udělením záštity ČSOT pro výše uvedenou akci.
7. Informace šéfredaktora časopisu Acta (prof. Krbec)
a) Revize redakční rady – běží; obměna redakční rady
bude probíhat kontinuálně, návrhy je možné předkládat na jednání výboru. Naopak zatím nebyl doporučen
návrh na sekční editory.
b) Zahradníčkova cena – výbor odsouhlasil následující
pravidla pro udělování:
– Cena bude udělena pouze za původní práci publikovanou v časopise Acta v hodnoceném roce.
– Nominace na nejlepší práci mohou přicházet od
všech členů ČSOT (výzva bude uveřejněna v Acta
a na webových stránkách ČSOT).
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– Výbor jmenuje na každý rok předsedu zvláštní komise, která z navržených prací vybere tři nejlepší
a následně je předloží výboru ČSOT k hlasování.
– Předseda komise vybírá další tři české členy komise; zástupci za Slovensko jsou prof. Kokavec,
prof. Šimko, dr. Švec.
8. Doporučený postup ČSOT pro diagnostiku
a terapii spondylodiscitid (prof. Krbec)
a) Materiál je stále v připomínkování. Doc. Šponer má
obavy, že stávající verze nenabízí vyvážené a pro pacienta výhodné řešení. Výbor žádá prof. Krbce, aby
podněty z diskuse do materiálu zapracoval a znovu
jej předložil na příštím jednání výboru.
9. Informace traumatologické poradní komise
(prof. Bartoníček)
Česká společnost pro úrazovou chirurgii byla ve věci
společného postupu při kultivaci sazebníku výkonů oslovena. Prof. Bartoníček se následně sešel s dr. Nestrojilem.
Dále informoval o tom, že část traumatologů by chtěla
atestovat přes náš vzdělávací program. Z předchozího jednání trvá úkol připravit dotazník k zjištění podílu ortopedických pracovišť na poskytování traumatologické péče
v ČR, neboť stále je podíl ortopedických pracovišť na
traumatologii pohybového aparátu zpochybňován.
10. Výbor bere na vědomí změnu termínu konání
XXIII. národního kongresu ČSOT – Praha,
9. – 11. května 2019.
11. Různé
a) Výběrové řízení na poskytování akutní lůžkové péče
ve Vrchlabí (dr. Běhounek): jednání komise proběhne
dne 29. 11. 2018 na MZ ČR. ČSOT bude zastupovat
doc. Šponer.
b) Chlumského cena – bude vyhlášena v lednu 2019,
organizačně odpovídá dr. Běhounek. Výbor odsouhlasil následující pravidla pro udělení ceny:
– Výbor bude přijímat nominace za nejlepší knihu
v oboru vydanou v předchozím roce.
– Hlavní autor oceněné publikace musí být řádným
členem ČSOT.
– O oceněné publikaci rozhodne výbor ČSOT přímo
nebo hlasováním per rollam.
– Výbor nemá povinnost cenu udělit.
c) Schválení nových členů ČSOT: MUDr. Jan Hořák,
MUDr. Jakub Jiroušek, MUDr. Jiří Najer, MUDr.
Vilém Svoboda, MUDr. Jakub Walosczek, MUDr.
Yuriy Yutovets.
Příští schůze výboru ČSOT se koná v úterý 19. 2.
2019 v 15:30 v Parkhotelu Průhonice.
Prim. MUDr. Jiří Běhounek, v. r – vědecký sekretář
Prof. MUDr. Jiří Gallo, Ph.D., v. r. – předseda ČSOT
Zapsal a schválil: 13. 11. 2018 MUDr. Jiří Běhounek
prof. MUDr. Jiří Gallo, Ph.D.

