Plenární schůze ČOS
27.9.2013, hotel Angelo

Zpráva o činnosti ČOS
za období 2012 - 2013
1) Pro obor ortodoncie velká ztráta – náhlý odchod prof.Kokiche, jednoho
z nejlepších ortodontistů současnosti.
2) Cena ČOS udělená na minulém kongresu v Luhačovicích za nejlepší atestační
práci v uplynulém období, celkem 60.000,- Kč (25 + 20 + 15 tis.), 1.cena
udělena Dr.Eliášové, 2.cena. Dr.Hlouškové a 3.cena Dr.Noskové.
3) Výbor rozhodl, že nebude formulovat odborné stanovisko ČOS k užívání
CBCT vyšetření v ortodoncii, dostatečné bude otisknout v časopise souborný
referát o problematice (Dr.Hloušková), a na webu ČOS bude odkaz na
evropský či britský dokument o této problematice, případně dokument AAO.
4) Výbor vzal na vědomí jarní a podzimní termíny atestačních zkoušek z
ortodoncie: 4.6.- 5.6.2013 a 26.- 27.11.2013, Plzeň; jarní termín již proběhl a
všech 8 kandidátů úspěšně absolvovalo.
5) Dr. Marek informoval o kongresu WFO, Londýn 2015 – byl nabídnut „Český
den“ s přednáškami našich autorů v angličtině. Výbor podpořil, ČOS oficiálně
požádala o zorganizování tohoto dnu prezidenta kongresu Dr.Sandlera.
Přípravy se ujmou Dr.Marek, Dr.Šrámková, Dr.Kotas a Dr.Kučera.
6) Výbor ČOS hodnotil minulý kongres v Luhačovicích jako odborně přínosný a
ekonomicky i společensky úspěšný. Ve srovnání s předchozím kongresem
v Praze byla zaznamenána mírně nižší účast lékařů. Přesto hospodářský
výsledek Kongresu ČOS v Luhačovicích byl pozitivní a činil + 91 198,- Kč.
Prezidentovi kongresu Dr.Kotasovi bylo poblahopřáno.
7) V termínu 9.-11. 10. 2013 (ve stejném termínu jako Pragodent 2013), 10.10.
2013 proběhne též ortodontická sekce Pražských dentálních dnů.
8) Členské příspěvky – bude lze platit kartou přes internet na účet ČOS.
Navýšení z jednotlivých plateb zatím půjde na vrub ČOS – členské příspěvky
zůstanou shodné pro všechny způsoby plateb. Finanční rentabilita bude
vyhodnocena cca po roce fungování platební brány.
9) ČOS převzala záštitu nad seminářem na počest 90. narozenin doc.Sottnera,
a přispěla 6000,- Kč. Doc.Sottner několik měsíců poté zemřel.
10) Výbor ČOS se znepokojením sleduje snahy některých praktických zubních
lékařů zapojit se do ortodontické léčby, zejména pomocí novějších estetických
systémů, i přesto, že tato léčba je v ČR zákonně umožněna jen specialistům
v oboru ortodoncie. Spolu s právníkem ČOS jsou připravovány určité kroky.
11) Na webu ČOS budou brzy umístěny všechny odborné články, které vyšly
v Ortodoncii.
12) Výbor se usnesl: Grant ČOS v roce 2013 určen pro zaměstnance klinik
s úvazkem min 0,8, 2x maximálně 25 000 Kč na zahraniční stáž a 2x
maximálně 10.000,- Kč na aktivní účast na zahraniční odborné akci. Letos byl
udělen jeden grantový finanční příspěvek 10.000,- Kč na podporu aktivní
účasti na kongrese EOS 2013 v Reykjaviku, a dále mimořádný příspěvek
6.600,- Kč na účast na Teachers Forum a NEBEOP v Reykjaviku pro žadatele
Dr.Urbanovou.

13) Výbor se usnesl, že články se přestanou honorovat od 3.čísla Ortodoncie v r.
2013. Recenze nadále nebudou honorovány.
14) Výbor uvažuje ucházet se o konání kongresu EOS v ČR – jako vhodného
kandidáta na prezidenta navrhuje Dr.Marka. Termín by přicházel v úvahu
nejdříve od roku 2020 dále, ovšem úspěch závisí na jednání v orgánech EOS
a na jejich konečném rozhodnutí.
15) Výbor schválil „zaměstnanecký tarif“ pro příspěvky ČOS a pro poplatky za
kongres ČOS v následujícím znění: „Zaměstnanecký tarif platí členové České
ortodontické společnosti - ortodontičtí specialisté zaměstnaní úvazkem
nejméně 0,8 na klinice, kde na ortodontickém oddělení jsou nejméně tři
rezidentská školicí místa pro výchovu ortodontických specialistů (doloží
čestným prohlášením)". Dále výbor jednal o „poplatku pro lékaře
v postgraduálním studiu“. Tento poplatek platí jen pro lékaře ve specializační
přípravě v ortodoncii, nikoli pro postgraduální studium Ph.D.. Výbor se dohodl,
že student má nárok na poplatek v kategorii „postgraduant“, pokud doloží
datované potvrzení podepsané školitelem, že je v době přihlášení na kongres
studentem ve specializační přípravě, plnou náplní práce na akreditovaném
pracovišti.
16) Výbor vzal na vědomí informaci z oddělení ortognátní chirurgie 1.LFUK:
Genioplastika není hrazena zdravotní pojišťovnou – cena 17 000,- Kč.
17) Výbor schválil žádost lékařů ve specializační přípravě v Olomouci
Dr.Mazurové a Dr.Mickovi o příspěvek na zahraniční stáž ve švýcarském
Bernu a přiřkl každému po 15 000,-Kč.
18) Výbor vzal na vědomí informaci právníka ČOS: ortodontickou dokumentaci je
nutno uchovávat 5 let po ukončení léčby.
19) Dr.Marek informoval výbor o jednání na VZP (s Dr. L. Macháčkovou):
Návrh MZ – vyřadit pacienty nad 19 let z péče hrazené z veřejného
zdravotního pojištění.
Nelze vykazovat kód 00903 a zároveň vybírat finanční poplatek. Stejně tak,
jestliže se pacient dostaví s doporučením od jiného lékaře, nelze
ortodontickou konzultaci považovat za výkon na přímou platbu, ale za výkon
naopak pojišťovnou hrazený pod kódem 00903.
Rozřazení pacientů do kategorií a, b, c, d pro léčbu fixními aparáty není
prozatím možné.
VZP částečně hradí dentální implantáty zavedené na klinikách ve vybraných
závažných indikacích po schválení revizním lékařem. Stále se jedná o
možnostech úhradách materiálu fixních aparátů pro rozštěpové pacienty na
vybraných klinických pracovištích.
20) Výbor se shodl na rozšíření komise pro hodnocení atestačních pro udělení
cen ČOS a rozhodl takto: Komise hodnotící atestační práce zařazené do
aktuálního ročníku Soutěže o Cenu České ortodontické společnosti je složena
z členů výboru a revizní komise ČOS, vedoucích ortodontických oddělení
akreditovaných pracovišť a z členů zkušební atestační komise v aktuálním
složení. Každý člen komise má jen jeden hlas, a to i v případě, že je
nominován z titulu více funkcí. Předsedou hodnotící komise je vědecký
sekretář ČOS. Předseda hodnotící komise organizuje hlasování a výsledky
hlasování předkládá výboru ČOS. Vyhlášení výsledků provede předseda
České ortodontické společnosti na kongresu ČOS.

21) Výbor delegoval Dr.Petra jako reprezentanta ČOS na kongresu WFO v roce
2015 v Londýně.
22) Výbor vzal na vědomí vzdělávací aktivitu firmy 3M Unitek. Mělo by se jednat o
virtuální přednášky lektorů z oboru ortodoncie i oborů styčných pro specialisty
v ortodoncii a lékaře ve specializační přípravě. První z těchto přednášek se již
uskutečnila letos na jaře na téma Extraorální tah s lektorem Dr.Petrem.
23) Prof.Kamínek informoval výbor o jednání o stanovisku protetiků a radiologů
k dentálním kovům při vyšetření MR. ČOS a Česká radiologická společnost už
společné stanovisko pro oblast ortodoncie zformulovaly a nehodlají je
v dohledné době měnit.
24) Doc.Špidlen informoval výbor, že do budoucna by bylo vhodné získat
akreditaci pro paralelní anglické specializační vzdělávání v ortodoncii. Ve
stávajícím systému specializačního vzdělávání nelze od cizinců vybírat platby.
V současné době existují lékařské obory, které mají anglický program
akreditovaný.
25) Výbor odsouhlasil příspěvek pro Dr.Hanzelku – stáž u prof.Sugavary
v Japonsku – 20 000,- Kč.
26) Výbor odsouhlasil příspěvek pro Dr.Mazurovou a Dr.Navrátilovou – stáž
v Nijmegenu – po 7000,-Kč pro každou z žadatelek.
27) Výbor schválil příspěvky pro delegáty ČOS na akce spojené s letošním
kongeresem EOS v Reykjaviku - prof.Kamínkovi na jednání NEBEOP
(Network of Erasmus Based European Orthodontic Programmes), Dr.Štefkové
na účast na Teachers Forum. ČOS jako obvykle hradí buď letenku, ubytování
nebo kongresový poplatek.
1) Prof.Kamínek informoval výbor o praktických kurzech pro postgraduanty
v termínech 7.-11.1.2013 a 10.-14.6. 2013 na klinice v Olomouci.
2) Doc.Olga Jedličková obdržela v září 2013 významné ocenění ČSK „Osobnost
české stomatologie“. Výbor ČOS oceněné pogratuloval.
3) Kongresy v dalších letech:
- 2014 Olomouc, opět společný ČOS a SOS; prezident kongresu Dr.Marek
- 2015 Hradec Králové, prezident Dr.Mottlová
- 2016 Praha, prezident Dr.Urbanová
- 2017 pravděpodobně Brno, ještě v jednání

Děkuji Vám za pozornost.

