
Schůze výboru a RK ČOS, 7.6.2011, 18 hod., 

Olomouc, hotel Flora, salonek Pomněnka 
 

Přítomni: dle prezentační listiny 

 

Návrh programu:        1.   Úkoly a resty z poslední schůze – z minulého zápisu 

2. Kongres 2011 – Dr. Tycová 

3.  Kongresy v dalších letech /dr. Kotas, dr. Baumruk, dr. Marek/ 

4. Další schůzka zástupců ČSK a ČOS 

5. Úhrada za výkony ortognátní chirurgie /prof. Kamínek, dr. Kotas/ 

6. Web ČOS /dr. Kokaisl, dr. Tvardek/ 

7. Časopis – aktuální cena za tisk /doc. Špidlen/ 

8. Ortodontický slovník /dr. Kotas/ 

9. Různé 

10. Stav na účtu ČOS a v pokladně 

11. Termín další schůze 

 

------------- 

 

1. Dopis – všem přednostům klinik ohledně respektování pravidel pro výběr lékařů ke 

specializaci v oboru ortodoncie  – napsal dr. Petr – úkol splněn 

 

2. dr. Tycová – vše probíhá jak má , přihlášeno 62 účastníků komplet. Všichni přednášející 

potvrdili svou účast.   –  navíc 4 soutěžní přednášky. Nabídka – některé přednášky 

doporučit autorům ke zpracování formou posterů. Rozpočet – vyrovnaný - problém  – 

cateringová  služba stojí 880 tisíc – kávové přestávky + obědy.   

3. Dr. Kotas – kongres  20. - 22.9.2012  
Hlavní témata. Plánování obličeje, autotransplantace , potvrzení  obou přednášejících.  

Maxilofaciální chirurg  - asi z Anglie  nebo z Německa.  

Dr. Čochrovská  přednášející ,  čestná přednáška – dr. Bednář  

Co se týká zdr. sester  –  work shop  dr. Štefková   půl dne    

Další program – lázně atd.   

Ceny – pro postrg.  ortodoncie tak i postgr. maxilofaciální chirurgie  - ano, ponechat na  

4 000 tis.  

Plenární schůze s volbami  - hned na konec prvního dne - kongresového kursu.  Informace 

bude v  prvním oznámení časopisu Ortodoncie 

Dr. Marek kongres 2014 

Termín – 18. - 21.9.2014 , otevřený ,  dr. Kotas upřesní jsou dva termíny.    

       Čestné členství ČOS a čestná přednáška – prof.Kokich, prof. Kamínek 

Předkurs – dr. Kokich  mladší, za 8 000,- EUR.  

Téma – spolupráce s implantologii.. druhé téma  stabilita. 

Místo konání:   kongresové  centrum Olomouc 

4. Další schůzka zástupců ČSK a ČOS 30.3. 2011 Slavojova 22 – legislativa (Dr.Marek, 

Dr.Petr):  

      ceny v ortodoncii – předložili jsme naše požadavky s poukazem na komplexní 

materiál z roku 2007, ČSK je skeptická k přijetí velkých změn, ale souhlasí 

s vyřazením dospělých pacientů z plateb z prostředků ZP, poslali jsme Dr. Chrzovi 

konkrétní specifikaci vad navržených k úhradě z prostředků ZP u dospělých pacientů 

a s návrhem změny věku – počínaje dosažením 19 let věku  



- povinnost mít v objektu i .o. rtg přístroj – pro ortodontisty není nutno – uznal 

víceprez. Černý – jak ošetřit v již platné legislativě , přístroj pro OP mít dostupný 

/ ne v objektu/ vyhláška v platnosti od 1.9.2010, ovšem povinnost jí dostát je od 

1.9.2011 JUDr. Mach přislíbil pomoc,  následně osloveno MZ , kde jsme byli 

vyzváni k formulaci připomínek k vyhlášce, provedeno 

- práce sestry v ústech pacienta v orto ordinaci – problém- zákon již hotov, ale 

prováděcí vyhláška ještě ne, praktičtí zub. lékaři nepotřebují získat co nejvíce 

pozitivních informací z ostatních zemí EU, jaké vzdělání bude muset mít „orto 

asistentka“ aby mohla  pracovat v ústech, kromě nás pracují v ústech v Dánsku, 

Finsku, Německu, na Islandu, V Holandsku, Norsku, Slovensku, Švédsku a ve 

Švýcarsku /viz samostat. dokument -  poster EFOSA /dr. Šrámková/ 

- aktuální informace jednání dr. Chrze 1.6.2011 na ZV PS PČR /dr. Petr/  

      dr. Petr poslal veškeré materiály na ČOS   

Prof. Kamínek - standart je A.,  je to obsaženo v elaborátech.  Musí tam být zdraví 

a estetika ne. STANDART a NADSTANDART.  

RTG přístroj – je to jisté , že to bude schváleno  / v závorce nemusí mít ortod. 

ordinace./  

- práce sestry   - doporučeno raději neprobírat.  Další věc – opravy snímacích 

aparátů – poslali jsme připomínky a návrhy (Dr.Marek) 

O úrovni aprobační zkoušky v zubním lékařství pro cizince - nedobrá. Dr.Chrz 

nabídl jedno místo v komisi pro člena ČOS  – výborem navržen prof. Kamínek  

 

5. úhrada za výkony ortognátní chirurgie   

   prof. Kamínek  zaslal upravený návrh všem členům výboru, zatím nebudeme posílat 

chirurgům oficiálně. Problematiku zatím odložíme. 

 

6.  Ortodontický slovník  /dr. Kotas/ 

    Komise pro připomínky ke slovníku.  Prof. Kamínek , dr. Tycová, dr. Šrámková ,   

dr. Koťová , dr. Bohmová , dr. Kotas.  

 

7. dr. Tycová – časopis – ozvali se z Mladé fronty , ředitel Medical servis – spolupráce -  

schůzka s doc. Špidlenem – dr. Tycová zjistí podrobnosti.    

 

8. Dr. Tycová – ortodontické vzdělávání – staronový problém – cizinci mimo EU. Další 

zubní lékařce z východu byla uznána část specializační přípravy v zahraničí v délce 2 roky 

a bylo doporučeno doplnit si 1 rok na některém z našich školicích pracovišť.  Dr. Petr 

napíše dopis na MZ , prof. Kamínek dodá podklady.   Dr. Petr se setká s prof. Mazánkem 

ohledně potvrzení, že stále platí naše dohoda o předání této problematiky pro to určené 

komisi ČOS, styčným důstojníkem je Dr.Petr. Dr. Kotas  - upřesnění – komise, která 

hodnotí atestační práce, je složena z členů zkušební komise a vedoucích ortodontických 

oddělení klinik zubního lékařství. Prof. Kamínek – žádá o sponzorství ČOS dvou 

postgraduantů  na zahraniční studijní cestu na univerzitní ortodontické pracoviště do 

holandského Nijmegen. Přislíben příspěvek na cestu a stravu .  15.000,- Kč pro jednoho 

postgraduanta.   Schváleno výborem ČOS . Program  ERASMUS  - 2 pracoviště v ČR, 

které se ucházejí o oficiální ohodnocení, že splňují podmínky kladené programem 

Erasmus. Připravuje se renovace náplně programu. Povinnost postgraduanta - jednou za 3 

roky se účastnit kongresu EOS . 

 

 Dr. Böhmová – žádá výbor o zaplacení  předplatného  časopisu AJODO   - schváleno .   



 Klinika Kateřinská dostala od společnosti 7000,- Kč – rekonstrukce výpočetní 

techniky v majetku ČOS.  

 Resuscitace hard disku pro kliniku v HK – výbor schválil  , společnost zaplatí .   

 Prof. Kamínek se zúčastní kongresu EOS v Istanbulu, jehož součástí je EFOSA 

plenární zasedání. Výbor schválil, část nákladů bude hradit ČOS.   

 

  

9. Termín další schůze : středa 21.9.2011 v předvečer kongresu od 18  hod. Praha , ještě 

upřesníme.. 

 

 

Zapsali: Pí Rychtářová 

              Dr.Petr 

 

 


