
Zápis ze schůze výboru  a revizní komise ČOS 

Dne 21.9.2011 18 hod. Praha restaurace „Knajpa“ , Praha 2 

Koncept zápisu  

 

Přítomni: Dle prezentační listiny  

Program schůze: 

  

1. Posuzování ţádosti non- EU ţadatelů /prof. Kamínek, dr. Marek, dr. Šrámková  - 

aktuální ţádost dr. Blokhina /dr. Petr/. Komise ţádost projednala a nedoporučila uznat 

Dr.Blokhině ţádnou zahraniční přípravu v oboru ortodoncie. Dodané dokumenty 

neprokazovaly kompatibilitu se vzdělávacím programem v oboru ortodoncie v ČR. 

Písemné stanovisko komise předá ve čtvrtek 22.9. Dr.Petr dle dohody prof.Mazánkovi, 

kontaktní osobě IPVZ pro obor ortodoncie 

2. Nadcházející kongres – dr. Tycová    vše připraveno, zatím ekonomicky pozitivní 

v částce cca 100.000,-Kč;  překvapení - přijeli pouze Češi a Slováci, minimum 

z ostatního zahraničí .Lékařů 262, asistentek  113 a techniků 34. Sponzorské firmy  9. 

Dohromady 429 účastníků . Vystavovatelé - krásné prostory - nebude problém  

Program pro techniky – Marián Svorad    

Společenské večery  připraveny.  

Prezidentský večer – v 20 25 hod. oficiální zahájení, v první pauze orchestru budou 

předány ceny ČOS (výsledky soutěţe předal věd.sekretář Dr.Kotas; jsou přílohou 

zápisu); předá Dr.Petr.  Kongresová komise pro hodnocení nejlepších soutěţních 

přednáškek a posterů:  dr. Kotas,  dr.Böhmová, dr. Kotová , doc.Černochová , dr. 

Tvardek ; předá Dr.Tycová. Finanční spoluúčast přislíbila jako loni formy 3M Unitek 

a JPS 

        

       4/Plenární schůze-  návrhy členů komisí za výbor - mandátová  - Dr.Šrámková  

                                                                                    návrhová  - Dr.Tvardek  

 

6/ Kongres    Luhačovice – dr. Kotas  

       Ubytování bez problému, kapacita přednášek bez problému, čestné členství a čestná 

přednáška - dr. Bednář 

Témata viz příloha.. speakery - doplníme..   

Sekce sestry – změna – laděné tématicky – jedno hlavní a dvě vedlejší   

Sekce techniků -  změna – dvoudenní,  první den  půldenní dr. Štefková workshop..,   

druhý den firma Dentaurum  a jejich technik   

      Dr. Baumruk - kongres 2013  Plzeň 

       termín 26-28.9.2013 

       Plzeň – současná ortodoncie dospělých -  pojato prakticky. Kongresový kurs + jedna   

přednáška – Dr. Vu – lingvální ortodoncie – systém Incognito 

Dr. Podesta - Itálie – v italštině, překlad bude do angličtiny 

Kapacita 200 -250 , sestry 80 míst.  

Kongresový hotel - naproti plzeňskému pivovaru   

Čestné členství ČOS a čestná přednáška – dr. Šubrtová   

 

 Dr. Marek kongres  
  – Polsko nebude mít v roce 2014 svůj kongres, tedy lze předpokládat větší účast 

polských ortodontistů. V případě větší účasti zvaţujeme tlumočení do polštiny. Kapacita 

kongresového sálu - 394 míst.  

 



7/ Ţádost prof. Miotti – podpora kongresu WFO 2020 v Itálii /prof. Kamínek/ 

    Prof. Kamínek-  seznámil výbor s dopisem  

Prof. Kamínek v Polsku diskutoval, zda je to soukromá iniciativa prof.Miotti či názor 

zástupců WFO - není asi soukromá iniciativa -  je iniciativa italských ortodontistů; ovšem 

místo konání bude pravděpodobně Čína, Peking - jsou výborně vybaveni - co odpovědět?  

Pro dobré vztahy  - morální povinnost podpořit kongres v roce 2020 v Itálii. Za výbor 

ČOS odpoví prof.Kamínek. 

 

     8/ Uznávání kvalifikací a zahraniční praxe v ortodoncii mimo ČR cizincům z non EU zemí 

– dr. Rokytová /Dr.Rakita?/ - bylo řešeno ještě před dohodou s prof. Mazánkem. Nyní 

by vše mělo probíhat dle dohody ČOS a prof. Mazánka (dr. Petr) 

Dr. Petr mluvil s prof. Mazánkem - musí být postup zachován. Stanovisko výboru ČOS 

bude prof.Mazánek respektovat.  Rozhoduje ministerstvo, IPVZ v záleţitostech oboru 

ortodoncie oslovuje prof. Mazánka  

připomínka : doc. Špidlen –  ruská ortodontistka Dr.Blokhina – snaha o studium Ph.D. 

v Olomouci – nesplnila podmínky – nebyla přijata. 

 

9/ Legislativa – dr. Šrámková  

    Oţivila se teze o tom ţe všeobecná sestra nesmí pacovat v ústech pacienta, pokud si 

neudělá kurs dentální hygienistky.  

Vyhláška 55/ 2011 ,96/2010  nelékařské profese  upřesňuje, nesmí omezovat, výklady 

jsou různé   i nový obory zdravotnický asistent , dentální hygienistka, zubní 

instrumentářka   

Ve vyhlášce psáno, ţe mohou pracovat v ústech ,ale zároveň zakazují dělat práci , kterou 

dělají třeba dentální hygienistky.   

Předáno dr. Machovi , který se k tomu vyjádřil – tento problém v HK , krajský úřad. Je to 

věc příslušného hejtmana; Dr.Šrámková se obrátí přímo na právníka ČOS  JUDr.Macha 

 

 

13/ Příspěvek 2 postgr. studentkám z Olomouce – pro studijní pobyt na uni v Nijmegenu  

15.000,- Kč, 2x proplaceno.   

 

14/  Dr. Petr poděkoval dr. Kokaislovi za dosavadní práci na webových stránkách 

společnosti  

      Systém vkládání změn se zpracovává .  Dr. Tvardek – stránky jsou hotové  naplnit 

obsahem  informace od vedoucích pracovníků postgraduální pracoviště  podstránka.  Dr. 

Tvardek připraveno, rozešle  koncept stránek.   

Archiv atestačních prací.  Autorská práva jsou nepřenositelná říká dr. Kotas. Na webu 

ČOS bude seznam atestačních prací s informací o autorovi a umístění dokumentu 

 

 

15/ Různé  

- prof. Kamínek – vstřícnost uni v Nijmegen – přislíbena další dvě místa pro stáţe 

postgraduálních studentů z Olomouce na ortodontickém oddělení 

  

  Dr. Kotová 13.4.2012 rozštěpy, FNKV.  Dopoledne v menší posluchárně. 

Záštita - ČOS ano. Vše bude otištěno v časopise Ortodoncie 

 

  Doc. Špidlen – v rámci přechodu řízení a organizace specializační přípravy z IPVZ na 

jednotlivé fakulty. Pro atestace z ortodoncie budou v jednotlivých lokalitách garanti – Plzeň – 



Dr.Böhmová, Praha – Dr.Petr, Hradec Králové – Dr.Šustová, Brno – doc.Černochová, 

Olomouc – prof.Kamínek. Tito garanti si zvolí ze svého středu hlavního garanta pro obor 

ortodoncie 

Legislativa bude taky přiřazena na fakulty, peníze nedostane ILF ale fakulty .   

 

Prof. Kamínek – dr. Štefková  spolupracují na  základních  kursech v Olomouci – 

praktické cvičení s dráty a kefalometrický snímek; bude pro velký zájem ještě jeden kurs 

navíc - červen příští rok, přesný termín 4.- 8.6.2012; všem vedoucím bude oznámeno 

mailem   

 

Dr. Šrámková – informace  podzimní atestace. Přelom v HK , kdy se začíná plnit 

podmínka ,   postgr. dr. Motlová by měla atestovat. Tak by se měli vylepšovat podmínky 

pro akreditaci.  Pokud vydrţí bude to fungovat. Pokud Dr.Motlová nezůstane úvazkem na 

klinice v HK, patrně zde skončí i externí učitelé a postgraduální výuka oboru ortodoncie. 

Dr. Böhmová – sdělení, za jakých podmínek Plzeň vyhlašuje konkurs na posgtgrantská 

místa . Budou mít vysílající pracoviště cena 10 000,- platí zaměstnavatel jednorázově za 3 

roky. Jestliţe si neseţene zaměstnavatele, tak platí 180 000,- za 3 roky.  Nemá úvazek ani 

u nemocnice ani u fakulty; přitom je 21 zájemců. Pojištění při práci na pacientovi údajně 

ošetřeno. 

  

Dr. Tvardek – ţádost o zakoupení  fotoaparátu pro ortodoncii v Brně  - ano, výbor 

souhlasí. Dr.Tvardek se dohodne s dr. Kokaislem.  

 

Dr. Tycová – dr. Raiman bude slavit 20 firmy ROD, čtvrtý týden v březnu 2012. Rád by 

pozval k prezentaci významné zástupce české ortodoncie. Zjišťuje, zda akce nebude 

kolidovat s jinou v tomto či blízkém termínu. Bohuţel, 23. a 24. března 2012 proběhne 

kuz Dr.Maino s jiţ jednou změněným termínem, právě kvůli akci Dr.Raimana – IOS 

2011. Tedy pro Dr.Raimana spíše vhodný např. únor 2012. 

 

Dr. Marek  

Zdravotní pojišťovny - oprava snímacího aparátu a z toho vyplývající záruka dle nového 

zákona – změna - místo oprava bude úprava - nebude nový kód a VZP to bude akceptovat.  

 

 

 16/ Dr. Petr oznámil, ţe končí ve funkci předsedy ČOS s koncem volebního období a 

nebude kandidovat ani do výboru či RK ČOS 

 

18/ Termín další  schůze - úterý  6.12. 2011 v 18 hod. v Olomouci,  místo upřesníme; 

patrně jako obvykle salonek hotelu Flora 

Zapsali: pí Rychtářová a Dr.Petr 

 

 

 

 

 

   


