
ZÁPIS 

 

ze schůze Výboru foniatrické sekce ČSORLCHHK JEP 

konané dne 16.2.2017 

Foniatrická klinika VFN, Žitná 24, Praha 

 

Přítomni: Adam, Bendová, Černý, Lejska  

                               Neomluven: Talach 

 

1) kontrola plnění úkolů : Adam, Bendová, Lejska - splněno. Černý - 

dotáhne guidelines, Talach nepřítomen  - nekontrolováno 

2) pražské semináře budou dva v rámci Seemanova dnu (září 2017)  

 4. seminář (listopad  2017) asi FNM - CI centrum   - Lejska 

3) prověřit "červené" okresy podle mapky výdeje sluchadel, kde není ani 

jedno pracoviště s oprávněním k výdeji sluchadel, kam posílají   

          - Adam 

4) připravovaný  kurz pro ORL lékaře k oprávnění výdeji sluchadel: Černý 

je v kontaktu s prof. Betkou. Černý informuje, že foniatrický výbor bude 

vstupovat do výběru frekventantů. Výbor trvale preferuje lékaře z lokalit, 

kde nejsou výdejní místa (ne centra - Praha, Brno, Ostrava)  

          - Černý: všechny kroky třeba konzultovat s dalšími členy výboru 

5)  začne kurz technické audiologie: zaštiťuje IPVZ (ing. Hozman, katedra 

nelék. oborů), technika, programování přístrojů (ale ne fitting sluchadel!) 

6)  podpora systému e-learningu smluvními firmami přes ČLS JEP  

                                    - Lejska 

7)  systematizace péče o děti s trvalou vadou sluchu, implementace  

zahraničních guidelines                            - Bendová, Černý 

  - všichni provedou recenzi navržených podkladů (Bendová) 

8)  nástin „foniatrického minima“ pro ORL lékaře v přípravě na atestaci 

připravila Bendová  

 - zjistit akreditovaná pracoviště                              - Bendová 

 - vypracovat  materiál                                            - Bendová 

         - recenzovat  a doplnit                                        - všichni 

         - kontaktovat  akred. pracoviště s nabídkou            - výbor 

9)  jednání se ZP ohledně podpory binaurální korekce       - Lejska 

10) návrh Foniatrických kongresů : 

  kongres 2018 Průhonice - Vydrová, Bendová za Středočeský kraj  

       2019 předběžně Liberec - potvrdí Adam 

11) EET dle většiny názorů až 3/2018, každý na svou odpovědnost,  

 dopis Min. Financí k dispozici  

12) nová situace: zavedení e-receptů                            - Lejska  

 



13) fon. kongres 2017 Ostravice:  přidělen kulatý stůl "řeč",  

   - Černý připraví témata, členové výboru zpracují          

                  "výběrová" témata, nikoliv učebnicová fakta 

14) akce na webu ORL i foniatrie  prověří a s předstihem bude   

        informovat  členy                                             - Adam 

15) s dr. Jedličkou probereme formální úpravy webu, linky na partnery 

          - Lejska 

 

 

Zapsal Adam 

  

 
   


