Zápis ze schůze
výboru České neurologické společnosti ČLS JEP
13.1. 2017, 10:00, GUARANT International

Omluveni:
Prof. Šonka
1.

Volba do funkcí ve výboru:
Předseda
zvolen prof. Bednařík
15x pro
1x zdržel se
Definice funkcí místopředsedů:
1. místopředseda – zástupce předsedy – zvolen prof. Šonka 16x pro
Místopředseda pro vědu a vzdělávání – zvolen prof. Marusič 15x pro + 1x zdržel se
Místopředseda pro lékovou politiku a jednání se státními orgány a plátci zdravotní péče zvolen MUDr. Škoda 15x pro + 1x zdržel se (odsouhlasena spolupráce s MUDr. Jolanou
Markovou)
Místopředseda pro komunikaci (včetně webu, komunikace s členskou základnou a se
sekcemi) - zvolen prof. Brázdil 10x pro + 6 hlasů pro doc. Ehlera
Pokladník - zvolen prof. Herzig 14x pro + 2x zdržel se
Delegát EAN – doc. Ehler
Delegát WFN – prof. Bednařík
Delegát UEMS – prof. Marusič
Předseda revizní komise – zvolen doc. Rusina

2.

Projednání asociačního sekretariátu v roce 2017:
Výbor ČNS odsouhlasil spolupráci se společností GUARANT International v rámci asociačního
managementu na další období. Kamarádová připraví návrh smlouvy mezi ČNS z.s. a
GUARANT International.

Agenda:
3.

CZ-DRG: INTERNÍ OPONENTURA kapitoly VI (G00-G99) „Nemoci nervové soustavy“// 1.
kolo – (Marusič)
Jedná se o možnost vyjádřit se k brožuře zpracované dr. Pelíškem – jde o překladový a
vysvětlující slovníček, jak se orientovat v kódech a ve stávající terminologii. Materiál zatím
prochází vnitřním připomínkováním pracovní skupiny, která materiál zpracovala pro ÚZIS.
Marusič – rozešle materiál novým členům výboru, navrženo rozdělení kapitol a společné
sepsání připomínek. Připomínky pošlou členové výboru Marusičovi do 20.1.
Marusič odpoví a vyžádá podklady k dalším kódům (I, M).

4.

Webové stránky
Informace v Centrálním registru doménových jmen:
Organizace: Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně
Jméno: Prof. MUDr. Josef Bednařík, CSc.
Adresa: Sokolská 31, Praha 2, 12026
IČO: 00444359
DIČ: CZ00444359
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Telefon: +420.532232501
E-mail: predseda@czech-neuro.cz – bude přesměrován na prof. Bednaříka
Notifikační e-mail: sekretariat@czech-neuro.cz
Koordinátorem úprav webu nominován prof. Brázdil
Doplnit odkaz Semináře a zde uvádět semináře pořádané jednotlivými pracovišti
Úpravy
Výbor - aktualizace kontaktů, fotografie členů výboru a RK poslat Kamarádové do 20.1.
Vzdělávání – Polívka – doplněno o aktuální informace, upravit zápisy SOR
Brázdil - chybí centra pro epilepsii
cmp.cz a mozkovaprihoda.cz
Hosting za tyto stránky hradila firma Boehringer Ingelheim spol. s r.o., nyní stránky
nelze zobrazit, převedeny na jiného provozovatele, původně byly evidovány u
společnosti Et Netera. Zajistit obnovení stránek (Tomek, Kamarádová)
Sekce – webové stránky
Tomek navrhuje převod všech stránek sekcí na ČNS a zajistit pomoc sekcím
v aktualizaci jejich webů.
Bednařík – je třeba zrevidovat vlastnictví stránek sekcí
Brázdil – obrátí se na sekce a doporučí sekcím, aby zvážily převod svých webových
stránek pod správu asociačního managementu společnosti GUARANT International
5.

Žádosti o členství, členská základna, čestné členství
Nové žádosti:
MUDr. Ondřej Lerch – FN Motol
MUDr. Aneta Rajdová – Nemocnice Bohunice
MUDr. Michaela Peczárová – FN Motol
Všechny tři nové žádosti schváleny.
Žádosti k posouzení na základě motivačních dopisů:
MUDr. Ladislav Pazdera; Centrum neurologické péče s.r.o., Rychnov nad Kněžnou - schváleno
MUDr. Martin Jan Stránský; Poliklinika Na Národní - schváleno
Ing. Miroslav Ošanec, Laufen.cz – výbor neobdržel motivační dopis, zatím neschváleno
MUDr. Eva Pešlová z FN U Sv. Anny – Kamarádová zjistit, zda je členkou.

6.

Informace o ČNS, z. s. – proběhne na plenární schůzi ČNS, z.s., která bude svolána po
příštím zasedání výboru. Kamarádová připraví podklady a zašle informaci na členy ČNS z.s.
Sponzoring
Schwabe – dar 100 000 Kč na rok 2017, odsouhlaseno.
Newsletter
1. vydání
2. vydání
3. vydání
4. vydání

7.

Navrhovaný harmonogram
leden – podklady od výboru do 27.1.
červen – podklady do 30.5.
září - podklady do 31.8.
listopad – distribuce na ČSNS

Sekce
Předsedové sekcí budou nadále dostávat zápisy z jednání výborů, před nadcházející schůzi
výboru budou vyzvání k dodání bodů k projednání a zároveň se výborových schůzí mohou
účastnit. (Kamarádová)

8.

Sjezdy a jiné odborné akce
2016 ČSNS Praha (Marusič)
- Příspěvek pro ČNS z.s. cca 500 000 Kč + předběžný zisk ze sjezdu cca 950 000 Kč
- Bude připravena zpráva ze sjezdu do newsletteru (Marusič zaslat Kamarádové do 27.1.)
- Vyúčtování bude po kontrole Marusičem posláno pokladníkovi a ke kontrole předsedovi revizní
komise
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- Stanovit pravidlo pro odměny pro organizační výbor – odměna bude stanovena procentuálně ve výši
20% ze zisku akce (odměna bude následně po výpočtu součástí nákladů finálního rozpočtu). Tento
výpočet odměny bude aplikován již na sjezd 2016 (Kamarádová informuje Brejchovou)
2017 ČSNS Brno (Brázdil)
- Termín 22. - 25. 11. 2017 - Pavilon E na Výstavišti BVV
- Hledání prostor na společenské akce, příprava záštit
- Projednána dělba případného zisku mezi ČNS a Českou ligou proti epilepsii (ČLPE), klíčem je
stávající počet členů ČNS a ČLPE.
- Z celkových příjmů (ze sponzoringu a ze zisku) bude ČNS náležet 85 % a ČLPE 15%.
- Účastnické poplatky budou pro všechny účastníky stejné, zájemci o účast pouze na části sjezdu
mohou využít snížený jednodenní poplatek
Akce sekcí pro rok 2017
- Viz zápis z 23. 11. 2016, akce jsou zveřejněny na webu společnosti
ČNA 2018
- Pardubice – Ehler navrhuje uspořádání akademie v Pardubicích, výbor souhlasí. GUARANT zjistí
možnosti, termín září 2018 (Brejchová)

9.

Ekonomika
Informování o ekonomickém stavu ČNS ČLS JEP a ČNS, z. s. (Herzig)
Předloženo předběžné vyúčtování financí ČNS ČLS JEP k 31.12. 2016
Náklady aktuálně 694 645 Kč
Výnosy aktuálně 671 380 Kč
Předloženo hospodaření ČNS z.s.
Plánované výdaje v roce 2017:
Finanční podpora aktivní účasti mladých lékařů na EAN 2017
Finanční podpora aktivní účasti mladých lékařů na ČSNS 2017 v Brně
Další návrhy k projednání:
Finanční podpora aktivní účasti mladých lékařů na akcích sekcí
Nahrávání přednášek ze sjezdu 2017 – připravit přehled návštěvnosti videoknihoven u jiných asociací
(Kamarádová)
Odpouštění členských poplatků obecně není podporováno.

10. Zdravotnictví
výběrové řízení pro uchazeče – na budoucí poskytovatele zdravotních služeb, kteří chtějí
navázat smluvní vztah se zdravotními pojišťovnami dne 18. 1. 2017 od 14:10 hodin v budově
Krajského úřadu Jihomoravského kraje, za Českou neurologickou společnost se výběrového
řízení zúčastní MUDr. Martin Němec z Neurologické kliniky FN Brno
výběrové řízení na poskytování a úhradu zdravotních služeb v oboru neurologie, které
proběhne dne 8. 2. 2017 od 13:30 hodin na Krajském úřadě Jihočeského kraje, za Českou
neurologickou společnost se výběrového řízení zúčastní Ostrý
výběrových řízení se bude účastnit zástupce výboru z daného kraje
Colours of Sepsis (před tím Postgraduální kurz Sepse a MODS) žádost o poskytnutí
záštity této akci ze strany ČNS ČLS JEP. Nadcházející 19. ročník tohoto odborného setkání se
bude konat tradičně v Ostravě a to ve dnech 7.-10. února 2017. (Bar)
- Záštita schválena za poplatek 3 000 Kč (fakturaci zajistí prostřednictvím ČLS JEP Kamarádová)
asociace ADELI Medical Center, kontakt Lucie Pawerová DiS., http://www.appa.eu; http://adelicenter.com - zájem o spolupráci s ČNS – účast na akcích, propagace, zveřejnění loga – výbor
byl informován
Parkinson-Help z.s., kontakt Ing. Romana Skála-Rosenbaum, http://parkinson-help.cz, zájem o
spolupráci s ČNS - výbor byl informován

11. Vzdělání
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SOR (Polívka)
- Proběhla aktualizace informací o vzdělávání na webu
- Doplněny zápisy ze schůzí SOR
- Příprava shrnutí informací o vzdělávání do časopisu
- Polívka upraví zápis SOR dle odsouhlasených připomínek a v newsletteru bude uveden odkaz na
tento zápis (Polívka poslat opravené verze Kamarádové)

12. Časopis Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie
Informování o aktuálním stavu (Bednařík, Herzig, Ehler)
- Proběhlo předání časopisu nové redakční radě pod vedením Herziga
- Zprovozněn on-line systém na posílání příspěvků do časopisu. Systém je poskytován zdarma a
splňuje požadované funkce. Lze sledovat stav recenzního řízení, systém hlídá termíny.
- Na schůzi redakční rady projednány možnosti navýšení impact faktoru, možnost publikace
anglických verzí článků na webu, publikování video publikací, v on-line verzi bude zaveden překlad
názvu, abstraktu a klíčových slov do čínštiny.

13. Mezinárodní vztahy a spolupráce
WFN - Bednařík
- Sjezd 2017 v Kjótu, účast Bednařík
EAN - Ehler
- Koncem června sjezd v Amsterdamu, zasílání abstrakt k 13 .1. zatím bez komplikací, mladí členové
ČNS s přijatým abstraktem mohou zažádat o cestovní grant ČNS, pokud zažádají a nebudou
podpořeni z grantu EAN
- Informaci o podpoře mladých členů, která byla odeslána emailem, zveřejnit na webu pod Novinky
(Kamarádová)
UEMS - Brázdil
- UEMS poplatek za 2017 EUR 238,- (proplacení Herzig prostřednictvím ČLS JEP). Navržena a
schválena změna delegáta na Marusiče vzhledem k jeho agendě místopředsedy pro vzdělávání

14. Soutěž o ceny ČNS za nejlepší publikace předchozího roku
- Soutěž za rok 2016 vyhlášena, pravidla jsou na webu (nezměněná proti předchozímu roku)
- Administrací pověřen Šonka
- Navrhnout termíny pro předání cen (Šonka)

15. Ostatní – k projednání na příštím výboru
Lenka Grohová – matka 4leté dcery s neurofibromatozou - žádost o seznam české odborné
literatury, která se týká této nemoci, letáky, články, odkazy, cokoliv, z čeho by mohla informace
čerpat
JUDr. Lubomír Mazouch – manželka od 2016 pacientka s diagnózou multisystémové
atrofie - hledá možnost výměny informací (vč. možného i vzdělání) o terapii a o poskytované
rodinné péči. Manželka se stala členkou České asociace pro vzácná onemocnění. Jejím
prostřednictvím je napojena na elektronickou výměnnou síť EURODIS.
Media Planet Czech – nabídka spolupráce na kampani „Svaly, kosti a klouby“, která bude
uveřejněna ve vkladu deníku Lidové Noviny – 23. 2. 2017 a na webu www.vsechnoozdravi.cz V této edukační kampani se chtějí věnovat onemocnění svalů, kostí a kloubů, jako jsou svalové
křeče, svalová dystrofie, roztroušená skleróza, osteoporóza, artróza a artritida, dále také tématu
vhodné výživy pro kosti a klouby a ergonomie při zaměstnání a zdravému spánku.

16.

ČNS, z. s.
Na příštím výboru bude provedena změna výboru ČNS, z.s.

17.

Příští schůze:
7.4. Praha od 10:30
2.6. Praha od 10:30
1.9. Praha od 10:30
22.11. nebo 23.11. – bude upřesněno - sjezd Brno
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