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ad 1.  Výbor Foniatrické sekce ORL odborné společnosti (dále jenom výbor) na svém prvním 

zasedání schvaluje zásady práce pro nastávající volební období.  

- aktivní pracovní přístup odpovídá snaze co nejrychleji a nejúčelněji řešit 

problematiky, které budou výboru předloženy, či které v průběhu volebního 

období vzniknou 

- koncepční vedení: výbor bude vytvářet koncepce postavení foniatrie 

s výhledem do budoucnosti. Tvorba koncepcí je jedním ze základních pilířů 

práce výboru. 

- zvyšování prestiže foniatrie: v rámci foniatrie samotné, ORL oboru, české 

společnosti i do zahraničí. Jedná se o další základní pilíř. 

- otevřenost: všechny schválené dokumenty a materiály budou veřejně dostupné 

a bude aktivní průběžná komunikace se členy sekce 

- vzájemná spolupráce  : úkoly budou řešeny přednostně jejich garanty, ale lze 

vzájemně spolupracovat a vyměňovat si názory 

- poslední pilíř je zaměření práce na mladé lékaře, jejich výchovu a otevření 

oboru foniatrie pro nové zájemce. Je třeba pracovat aktivně, aby lékaři před 

ORL atestací byli také podrobně informováni o problematice foniatrie. 

 

ad 2.   Výbor foniatrické sekce plně podporuje zařazení české foniatrie do celoevropských 

odborných společností, ato následovně: 

- UEP (Union of the European Phoniatricians). V současné době existuje v ČR 

individuální členství. Zástupcem ČR byl potvrzen (hlasování 5:0) as MUDr 

Jakub Dršata, PhD. Souhlasí. Byl požádán výborem o pravidelné zpravodajství 

o aktivitách organizace. Současně byl požádám člen výboru  Adam, který je 

členem, aby posílal informace všem foniatrům , kteří budou v seznamu členů 

sekce. 

- IALP  (International Association of Logopedics and Phoniatrics). V současné 

době existuje pouze individuální členství (Dlouhá, Šram, Švec). Pokud aktivity 

AKL vyústí v pořádání kongresu v Praze (rozhodnutí padne na  probíhajícím 

kongresu v Dublinu), bude nabídnuta spolupráce foniatrické sekce jako celku i 

individuální. Placení příspěvků z konta ORL nebyl podpořen. 



- EFAS (European Federation of Audiological Societies). Setkání 15.16.9.2016 

v Anglii na téma E-learning. Naším kandidátem je Černý , který podmíněně 

souhlasí. Sám si najde a potvrdí kontakty a budou mu uhrazeny náklady. 

Lejska ihned požádá výbor ORL. 

- Pokud bude výbor žádat o zahraniční platby pro evropské organizace výbor 

preferuje UEP. Dohoda bude provedena po zhodnocení nákladů.  

 

ad 3  Komunikace. Výborem bylo schváleno, že: 

- nejčastějším typem vzájemné komunikace bude písemný mailový styk. Je třeba 

mít  aktivní adresy členů výboru dostupné pro další členy výboru.  

- platí, že na písemnou odpověď na položené otázky, problémy či hlasování mají 

další členové 3 pracovní dny. Pokud není žádná reakce, považuje se jako 

„zdržel se“. 

- pokud bude člen výboru dlouhodobě nepřítomen je jeho povinností informovat 

o svojí nepřítomnosti ostatní členy výboru  

- výbor ihned obnoví seznamy mailových adres všech současných členů 

foniatrické sekce a bude je informovat o všech aktivitách, schválených 

dokumentech a dalších materiálech. 

- všichni členové foniatrické sekce budou také informováni o připravovaných a 

blížících se odborných akcích u nás i v zahraničí (kongresy, vzdělávání, 

semináře, doškolování atd.) 

- je třeba zachovat webové stránky www.foniatrie.eu, které zpravuje MUDr Ivan 

Jedlička 

 

ad 4: Výbor schválil všemi hlasy následující kompetenční pravidla pro svojí práci: 

- každý člen výboru má jeden hlas a hlasy jsou si navzájem rovny 

- za schválený materiál se považuje ten, který získal v hlasování nadpoloviční 

většinu „využitých“ hlasů 

- schválený materiál se stává „majetkem“ celého výboru a podporují jej navenek 

všichni členové výboru  

- jakákoliv činnost ve jménu výboru nebo pod hlavičkou výboru musí být dána 

všem členům výboru na vědomí a to před vlastní aktivitou a musí být 

schválena 

 

ad 5: Volby předsedy a rozdělení pracovních oblastí  

- hlasování veřejné volí jako předsedu : doc MUDr Mojmír Lejska, CSc., MBA 

- rozdělení pracovních oblastí: 

 MUDr Jan Adam: informační a úložní centrum výboru 

  Musí pravidelně informovat mailově členy foniatrické sekce – viz výše. 

  Zpracovává písemné materiály výboru a archivuje je. 

  Kompletuje seznamy členů sekce 

  Případně provádí ankety či dotazníkové akce mezi členy sekce 

     MUDr Olina Bendová: ekonomické otázky 

  Ve spolupráci s MUDr Vydrovou sleduje vývoj vztahů ZP a sekce 

  Kontroluje a zpracovává ve shodě s ORL materiály pro ZP či MZ 

  Zapojuje se do jednání ohledně ekonomických otázek 

     MUDr Libor Černý: vzdělávání a vzdělávací programy 

  Odpovídá komplexně za vzdělávání 

  Spolupráce se vzdělávacími programy ORL (Akademie) 

  Připravuje vzdělávání koncepčně s perspektivou min. 5 let 

http://www.foniatrie.eu/


  Zapojí se do přípravy E-learningu 

  Bude spolupracovat se zahraničními vzdělávacími organizacemi 

  Podpora závěrů schůzky akreditační komise v září 2015 

    MUDr Mojmír Lejska : spojené činnosti s funkcí předsedy: 

  Příprava programů k jednání výboru 

  Reakce na aktuální situaci v oboru, medicíně i ČR 

  Koordinace činnosti výboru a ORL výboru 

  Koordinace součinnosti členů výboru 

  Zastupování výboru navenek 

        a úkoly spojené s kongresy a semináři 

  Koordinace se slovenskými kolegy pro foniatrický kongres 2016 

  Zpracování podmínek pro pravidelné celostátní semináře (4x ročně) 

  Plánování odborných akcí s předstihem 

    MUDr Tomáš Talach: koncepční a právní otázky 

  Připomínky k otázkám MZ ohledně zákonných norem, jak požadováno 

  Pokud nutné, pak příprava jednání se ZP 

  Koordinátor foniatrické rozvojové koncepce 

 

ad 6¨  Diskuse 

 

   

- Lejska napíše poděkování členům předchozího výboru – Dlouhá, Dršata, 

Havlík, Jedlička, Talach 

- Lejska bude jednat s prof Plzákem o změnách v náplni vzdělávání v audiologii 

a navrhne spolupráci s foniatrickou sekcí v audiologické edukaci 

- V případě potřeby bude vhodné konzultovat některé další zkušenější kolegy 

   

Úkoly:   

- Kontrola a vytvoření seznamu komunikačních mailových adres všech členů 

foniatrické sekce  : Talach + spolupráce Adam 

- Požádání prof Chroboka o podporu účasti Černého na EFAS a žádost o 

náhradu výdajů: Lejska 

- Vyhledání kontaktů EFAS . prof Syka oznámil oficiálně jméno našeho 

zástupce, kterým je Černý : Černý 

- Informace ohledně funkce IALP: Černý 

-  Po kompletaci adres budou kontaktováni členové sekce, zda se cítí býti členy- 

Adam 

- Kontakt a žádost Jedlička o udržení webových stránek : Lejska 

- Spolupráce na otázkách vzdělávání – Bendová 

- Podá zprávu o zasedání EFAS (pokud se zúčastní) – Černý 

- Kontaktuje ohledně spolupráce na přípravě 14. Čs. foniatrického kongresu 

slovenské organizátory a nabídne spolupráci – Lejska 

- Mailová informace všem členům foniatrické sekce ohledně 14.Čs. foniatrkcého 

kongresu – Adam (po kompletaci seznamu adres) 

- Pravidla celostátních foniatrických seminářů – Lejska 

- Základní kostra koncepce rozvoje foniatrie (myšlenky, struktura, postavení 

v systému atd.) : Talach  

- Ukládá se informovat ORL výbor o foniatrickém výboru: Lejska  

- Poděkování členům předchozího výboru: Lejska 

- Jednání ohledně vzdělávání v audiologii s prof. Plzákem: Lejska 



- Co může nabídnout foniatrie jako služby ORL lékařům? : všichni 

 

 

25.8.2016 

   zapsal Lejska   

 

Schváleno mailově: Adam, Bendová, Černý, Lejska, Talach 31.8.2016  

 

 

 


