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Body k jednání 

 
na výboru České neurologické společnosti ČLS JEP 

9. 9. 2016, 10:00 - 15:00, Guarant International, Na Pankráci 17, Praha 4 
 

 
Omluveni: 
doc. MUDr. Michal Bar, Ph.D., FESO  
MUDr. Jiří Polívka, CSc. 
MUDr. Ondřej Škoda, PhD. 
 

č. Úkol 

1.  Zápis z výborové schůze 10. 6. 2016 
Zápis byl schválen elektronicky. 

2.  Sekce 
Ve spolupráci s ČLS JEP byl upraven online formulář pro nové žádosti o členství v sekcích, viz 
www.cls.cz/online-registrace.  
 
Bylo odsouhlaseno, že není potřeba, aby při přihlašování do společnosti byla současně 
nabízena možnost žádat o členství v sekcích. Sekretariát ČLS JEP bude požádán, aby ve 
vstupním formuláři byla přihláška k sekci odstraněna. 
 

 Sekce klinické neuroimunologie a likvorologie – volby nového výboru (Šonka) 
V červnu 2016 byly vyhodnoceny a vyhlášeny výsledky voleb do výboru sekce. Novou 
předsedkyní sekce se stala doc. MUDr. Dana Horáková, Ph.D. 
 

3.  Sjezdy a jiné odborné akce 
Na návrh prof. Růžičky by měly programy minulých sjezdů, akademií, atd. zůstávat  
na www.czech-neuro.cz v pdf verzích. Aktualizováno a uschováno.  
 

 2016 ČSNS Praha (Marusič) 
23. - 26. 11. 2016, Clarion Congress Hotel Praha, www.csns2016.cz.  
Online formulář pro registraci a rezervaci ubytování byl spuštěn. Zároveň je možné 
vkládat abstrakta.  
 
Informace o přípravách: 

- Pracovní program bude zaslán všem členům výboru.  
- Do 15. 9. deadline pro zasílání abstrakt originálních příspěvků. Tento termín nebude 

prodloužen pro žadatele podpory (cestovního grantu). Pro ostatní bude termín 
prodloužen do 30. 9., nový termín bude oficiálně vyhlášen ve středu 14. 9. 

- Slavnostní zahájení ve středu 23. 11. od 18:30, předání cen za publikace, proslovy, 
raut. 

- Schůze výboru proběhne ve středu od 10:00 v Clarionu. 
- V pátek proběhne schůze redakční rady časopisu Česká a slovenská neurologie a 

neurochirurgie, požadavek na zajištění místnosti byl předán projektové manažerce 
Guarantu Mgr. Veronice Brejchové (brejchova@guarant.cz) 

- Společná večeře výborů České neurologické společnosti a Slovenské neurologické 
společnosti ve čtvrtek večer, místo bude upřesněno. 

- Galavečeře proběhne v pátek. 
- Aktuálně přihlášeno cca 200 účastníků, abstrakt 37.  

 

 2017 ČSNS Brno (Brázdil) - Informace o přípravách:  
- Termín 22. - 25. 11. 2017 - Pavilon E na Výstavišti BVV 
- Epileptologický sjezd se připojí 21. - 22. 11. 2017, definitivní rozhodnutí k propojení 

sjezdů a přesná data budou upřesněna po zasedání výboru ČLPE v říjnu 2016. 
 

http://www.cls.cz/online-registrace
file:///C:/hejdukova/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/H15YWF14/www.csns2016.cz
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 44. český a slovenský cerebrovaskulární kongres  
- Proběhl 15. - 17. 6. 2016 v Mikulově. 
- Celkem 300 osob, vysoká účast ze Slovenska, akce se ziskem pro ČNS 23 292 Kč + 

DPH 
 

 Budoucí akce sekcí  
48. neurofarmakologické sympozium, 29. 9. - 1. 10. 2016, Lísek,  
http://www.mhconsulting.cz/cs-kongres-kongres_obecne-91.html 
Sympozium je kompletně připraveno, k účasti se ještě lze přihlásit. Podrobné 
informace jsou na webu http://www.mhconsulting.cz. 
AIFP na základě argumentace Výboru Neurofarmakologické sekce ČNS souhlasila 
s místem konání (původně je pro celostátní akci považovala za nevhodné).   

 
- Obecná informace: Dohoda AIFP s ČLS JEP o trojstranném uzavírání smluv při 

sponzorování akcí (firma, Guarant a ČLS JEP) 

4.    Ekonomika 
 Informování o ekonomickém stavu ČNS ČLS JEP a ČNS, z. s. (Herzig) 
- Předběžné vyúčtování časopisu bude předloženo na příští schůzi 
- Náklady za členství v zahraničních společnostech rostou v závislosti na počtu 

nahlášených členů ČNS 
 

 Finanční podpora mladých lékařů v rámci ČSNS 2016  
- Ke dni 9. 9. 2016 bylo přijato 6 žádostí na cestovní grant. Abstrakta jsou přijímána do 

15. 9. 2016. Vyhodnocení abstrakt by mělo proběhnout do 3 týdnů. 
 

5.  Zdravotnictví  
 eHealth v1 – výbor byl průběžně informován. 
- poslední verze MZ pro vládu údajně zahrnuje změny požadované odbornými 

společnostmi, text už však ČNS předložen nebyl. 

 Testování pacientů se zvýšeným rizikem výskytu Fabryho choroby (CV sekce, 
Šonka)  

- Česká neurologická společnost přijme od firmy Shire darem sety na testování a předá 
je na pracoviště, kde toto testování probíhá, podmínkou je vytvoření registru a 
výzkumný výstup. ČNS tento projekt podporuje za účelem výzkumu této choroby v ČR. 

 Důstojná smrt - stanovisko ČNS 
- Doc. Michal Bar byl pozván na seminář zaměřený na euthanasii.  Doc. Bar dostává od 

výboru oprávnění vystupovat za ČNS jen výčtem diagnóz, kterých se tato problematika 
může týkat a nikoliv prezentovat názor, jestli je obecně zavedení euthanasie v ČR 
vhodné nebo nikoliv nebo k diskusi nad konkrétními návrhy, jak euthanasii řešit včetně 
návrhu poslanců. Výbor žádá doc. Bara o zaslání prezentace před konáním semináře 
k nahlédnutí. 

 Stanovisko k nové směrnici komise EU  
- zdravotní způsobilost k řízení motorových vozidel, kapitoly IV. a V., do 30. 9. 2016 
- nová směrnice se týká kardiologických a diabetologických onemocnění, ČNS nebude 

reagovat   

 Seznam nemocnic, které zajišťují akutní péči o CMP v ČR pro účely EAN 
- odloženo na příští výbor, vyhledat původní požadavek 
- síť komplexních cerebrovaskulárních center a iktových center byla zřízena na základě 

příslušných věstníků MZ ČR 

 VZP - Opakované indikace lykrových dynamických ortéz klientům VZP  
- poznámky vypracované MUDr. Martinou Hoskovcovou a Mgr. Otou Gálem a 

finalizované prim Škodou výborem schváleno: 
ČNS sdílí pochybnosti pojišťovny o oprávněnosti stávajícího širokého (a velmi 
obecného) návrhu na úhradu lykrových ortéz, který vydal Svaz zdravotních pojišťoven, 
a v současnosti nemáme žádnou indikaci u neurologických pacientů, ve které by měly 
tyto PZT dostatečnou evidenci o účinnosti - proto jejich úhradu VZP zatím ČNS 
nenavrhuje. 

 OZP - spolupráce na regionální úrovni (Šonka)  
- požadavek na zaslání zástupců regionu, výbor ČNS zašle odpověď s žádostí 

kontaktovat příští výbor ČNS (Šonka, Kamarádová) 

 Revize DRG systému (Bednařík) 

http://www.mhconsulting.cz/
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- Revidované verze zaslány na ÚZIS, po připomínkách bude předloženo výboru ČNS 

 SÚKL – využití konopí pro léčebné použití  
- ČNS trvá na svých původních stanoviscích k využití konopí pro léčebné použití, 

k doporučeným poměrům se výbor nebude vyjadřovat, protože konopí ve smyslu 
dotazu nedoporučuje. 

 Borelióza - tisková konference 
- říjen či listopad, výbor ČNS pověří MUDr. Meluzínovou k zastoupení společnosti  
- výbor ČNS podpořil názor, že borelióza je v ČR léčena správně 

6.  Vzdělání 
 SOR (Polívka) 

- Zpráva ze SOR (příloha tohoto zápisu) 
- Shledány rozpory ve Věstníku, bude připraven seznam bodů k úpravě 
- Atestační zkouška  

- 14. - 18. 11. 2016 1. LF UK v Praze 
- 5. - 7. 12. 2016 LF MU Brno  

- Specializační kurz (předatestační) 5. - 30. 9. 2016 1. LF UK v Praze (ve 
spolupráci s klinikami ostatních LF UK)  

 

 IPVZ 
- Celoživotní vzdělávání, rostoucí nabídka kurzů.  

 

 3. EMG kurz leden 2017 
- kapacita naplněna (Bednařík) 

 

7.  Časopis Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie (Bednařík, Herzig, 

Ehler)  
Informace o předání vedení časopisu, volba nových zástupců ČNS v redakční radě Česká a 
slovenská neurologie a neurochirurgie: 

- zahájen proces předávání pravomocí, v řešení redakční on-line systém na zasílání 
příspěvků a jejich vyhodnocení 

- zástupci ČNS v nové redakční radě schválení výborem ČNS : Herzig (vedoucí 
redaktor), Ehler (zástupce vedoucího redaktora), Bartoš, Bednařík, Horáková 
Marusič, Růžička, Štětkářová, Voháňka , a Bar (náhradníci: Laczó / Šonka) 

- vyúčtování časopisu bude předloženo na další výborové schůzi 
 

8.  Mezinárodní vztahy 
 WFN (Bednařík) 

- Trustee – volba dle zvážení doc. Bara během schůze 
 

 EAN (Ehler)  
- aktivity, kongres Amsterdam 24. - 27. 6. 2017  
- do 13. 1. 2017 příjem abstrakt a žádostí o stipendium (cestovní grant) do 35 let; 

kdo z českých žadatelů po předchozí žádosti na EAN neuspěje, může se obrátit 
s žádostí o cestovní grant na výbor ČNS (studenti, rezidenti a 3 roky po atestaci) 

- nabídka možností cestovních grantů na tento kongres z financí ČNS bude zvážena 
až po vyhodnocení čerpání cestovních grantů na ČSNS 2016 v Praze 

- bude řešeno na příští schůzi výboru ČNS 
 

 UEMS = European Union of Medical Specialists (Brázdil) 
- Zvyšuje se počet zástupců ze střední a východní Evropy 
- Připravit sdělení o průběhu vzdělávání v neurologii v ČR a v Evropě a návrhy na 

jeho změnu do časopisu Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie a na web, 
případně kratší verze do newsletteru  

9.   Žádosti o členství, členská základna, čestné členství 
 
Přijati všemi hlasy přítomných: 
MUDr. Zuzana Krátká; NPK a.s., Orlickoústecká nemocnice 
MUDr. Jana Krall; NPK a.s., Orlickoústecká nemocnice 
MUDr. Petra Nováková; Městská nemocnice Ostrava 
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MUDr. Ondřej Chudomel, Ph.D.; FN Motol 
MUDr. Monika Svobodová; FN Brno 
MUDr. Radka Mazurová, FN Hradec Králové 
MUDr. Jiří Nepožitek, VFN v Praze  
MUDr. Markéta Škodová, Nemocnice Jihlava  
MUDr. Petra Rapantová, Nemocnice Vítkovice  
MUDr. Miroslava Nevšímalová, Nemocnice České Budějovice, a.s. 
MUDr. Tomáš Horák, FN Brno 
 
Žádosti k projednání na příštím výboru: 
MUDr. Ladislav Pazdera; Centrum neurologické péče s.r.o., Rychnov nad Kněžnou 
MUDr. Martin Jan Stránský; Poliklinika Na Národní 
 

 Žádost o snížení členského poplatku 
žádné  
 

 Čestná členství (Šonka) 
Udělení čestného členství proběhne v rámci ČSNS 2016 v Praze. Níže uvedeni jsou  
s udělením čestného členství seznámeni. MUDr. Weiss, MUDr. Koukolík a doc. Bauer se 
ČSNS 2016 zúčastní. Ze zdravotních důvodů se nezúčastní doc. Nebudová a doc. 
Schwartzová. Diplom jim bude zaslán poštou.  
Zajistit medailonek a foto k oceněným (Kamarádová). 
 

10.  Cena ČNS pro nejlepší publikace roku 2015 (Šonka)  
Výsledky soutěže byly zveřejněny v newsletteru a na webových stránkách společnosti. Diplomy 
pro vítěze budou zpracovány a předány během ČSNS 2016.  
 
Vyhlásit ročník 2016 na ČSNS 2016 - odsouhlaseno. 

11.  Webové stránky  
 Prezentace statistiky návštěvnosti webových stránek  

Nově sledováno i na Google analytics.  

 Anglická verze webu  
Anglická verze webu byla spuštěna.  

 Aktualizace informací - odborné weby 
Odloženo k projednání příštímu výboru. 

12.  ČLS JEP 

 Volby do výboru a revizní komise ČNS (Šonka) 
Volební komise:  
prim. MUDr. Jolana Marková, prof. MUDr. Zdeněk Kadaňka, CSc. (předseda), doc. MUDr. 
Jaroslav Jeřábek, CSc., MUDr. Olga Zapletalová 
Volby postupují dle plánu. 
Guarant bude hlídat termíny a nabízet volební komisi administrativní podporu. 

13.  Ostatní 
 Časopis „Vlny“ (Parkinsonova choroba)  - výbor byl informován 

 Kniha „Jak se porvat s mrtvicí“ - mail od p. Noska (CMP) – výbor byl informován 

 Další varia - 0 

 Plenární schůze ČNS se bude konat ve čtvrtek 24. 11. 2016 v sále Tycho + Kepler 
od 18:15. 

13. Informace o ČNS, z. S. 
 Sponzoring  

 Newsletter – do konce roku zbývají 2 vydání.  

 Do dalšího vydání newsletteru, který bude distribuován v tištěné podobě na sjezdu, 
připravit článek o vzdělávání (doc. Polívka) + shrnutí činnosti výboru za uplynulé 
volební období, oznámit výboru termíny pro dodání podkladů (Kamarádová) 
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Navrhovaný harmonogram 

1. vydání únor - HOTOVO 

2. vydání červenec - HOTOVO 

3. vydání září (zprávy ze SÚKL, propagace ČSNS atd.) - rozeslat 
do 9. 9. 2016.  

4. vydání listopad (včetně tištěné verze v rámci sjezdu) 
 

14. Příští schůze: středa 23. 11. 2016 v 10:00 v hotelu Clarion v rámci ČSNS 

 


