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Změny údajů
Milí členové naší společnosti, dojde-li ke změně Vašich
osobních údajů, nahlaste změnu na Centrální evidenci členů
ČLS JEP na email cle@cls.cz a zároveň sekretariátu České neurologické společnosti sekretariat@czech-neuro.cz.

Děkujeme partnerům ČNS
za podporu a spolupráci v roce 2016
Platinový partner

Změny budou automaticky nahlášeny také vydavateli časopisu „Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie“.

Zlatí partneři

Sekretariát
Česká neurologická společnost z.s.
Na Pankráci 17
140 00 Praha 4
sekretariat@czech-neuro.cz
Asociační management pro ČNS vykonává společnost
GUARANT International spol. s r. o.

Nabídka pro partnery
Česká neurologická společnost nabízí své dlouhodobé partnerství farmaceutickým firmám, výrobcům lékařské techniky
a dalším potenciálním partnerům v neurologické oblasti.

Máte-li zájem spolupracovat s Českou neurologickou
společností, kontaktujte náš sekretariát na emailu
sekretariat@czech-neuro.cz. Případně nás neváhejte
kontaktovat pro individuální nabídku.

Stříbrní partneři

Bronzoví partneři

www.czech-neuro.cz

Newsletter

České neurologické společnosti ČLS JEP
Vážení kolegové,

Kontakt

Co Vám můžeme nabídnout?
• Uveřejnění partnera na webové stránce
České neurologické společnosti www.czech-neuro.cz
• Uveřejnění partnera v tiskovinách České neurologické
společnosti
• Uveřejnění partnera v elektronickém newsletteru
České neurologické společnosti (4 vydání/rok)
• Uveřejnění článku/inzerce v elektronickém newsletteru
České neurologické společnosti
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úvodník k poslednímu newsletteru, který vychází ve volebním
období stávajícího výboru ČNS,
je příležitost k malé rekapitulaci
uplynulých čtyř let.
Nejdříve se chci vyjádřit k našim aktivitám na poli organizace
zdravotnictví. Podařilo se zlepšit
způsob komentování některých
rozhodnutí SUKLu. Hlavně však
byly naše připomínky ve vzrůstajícím procentu případů brány v potaz. ČNS ve formě svých zástupců ze sekcí byla přítomná při přípravě a legislativním zakotvení sítě iktové péče
a přípravě Center pro demyelinizační onemocnění a výbor
ČNS obsazoval výběrová řízení na krajské úrovni. ČNS je
účastná pravidelných jednání o úhradách centrových léků
proti RS, kde se podařilo dosáhnout dílčích úspěchů. Poslední leta byla nadále turbulentní v celé společnosti a zvyšovala se administrativa, organizaci zdravotnictví nevyjímaje. Ministerstvo zdravotnictví na rozdíl od předchozích let
zasílá ČLS JEP návrhy vyhlášek, novel a zákonů, které mají
být připomínkovány odbornou veřejností, ale o dokonalé
spolupráci nelze zatím hovořit. Sekretariát ČLS JEP tyto materiály předává jednotlivým společnostem. Většina materiálů
není pro naše aktivity relevantní, materiály přicházejí v clusterech a jsou často velmi obsáhlé a nepřehledné a na odpovědi někdy bývá velmi krátký čas. Zapracování našich
komentářů probíhá spolu se všemi ostatními připomínkami
ze všech ministerstev a dotčených organizací. Proto šance,
že by připomínky jednotlivých společností, které navíc neformuluje právník, byly přijaty, je malá. V tomto směru jsme
uspěli většinou jen osobními intervencemi (např. proti zkrácení atestační přípravy na čtyři roky) nebo jednou apelem
na ostatní odborné společnosti, které se k našemu názoru
většinově přiklonily (elektronizace zdravotnictví). S povzdechem musím konstatovat, že spolupráce s ministerstvem
je spíše úsilí o modifikaci návrhů, které výbor nepovažuje
za vhodné než prospektivní tvorba podmínek pro kvalitnější
neurologickou péči. Aktivity, které tvořivý směr mají (např.
centra pro vzácná onemocnění, nový DRG systém) se vlečou velmi pomalu, často bez zjevného výsledku. Výbor se
periodicky setkával se zástupcem Asociace soukromým
neurologů.
Další důležitou agendou bylo vzdělávání. Vznikla nová akreditační komise MZ pro neurologii, do které ČNS delegovala své zástupce. Odmítáme, že nepořádek ve vzdělávání
lékařů v oboru neurologie dříve způsobila odborná společnost, jak to o celém specializačním vzdělávání tvrdí někteří
politici. Zkracování atestační přípravy při velmi teoretickém
vzdělávání absolventů našich LF považuje výbor za škodlivé. Mimo jiné může vést k nekompatibilitě s evropskými požadavky na lékařské specialisty. To potvrdil předseda neuro-

logické sekce UEMS (Evropská unie lékařských specialistů)
Dr. Alexandre Bisdorff a s tímto jsme také argumentovali
při jednáních na ministerstvu. Z iniciativy neurosonologické komise vznikla funkční odbornost pro neurosonologii,
která umožňuje neurologům vykazovat kódy, které jim v některých oblastech pojišťovny odmítaly uznat. Stejně fungují
funkční odbornosti z klinické neurofyziologie, jejichž princip
a pořádek byl oprášen díky spolupráci s Českou společností klinické neurofyziologie ČLS JEP a nově se Společností
dětské neurologie a Českou ligou proti epilepsii. Výbor je
průběžně informován Specializační oborovou radou, která
zajištuje na lékařských fakultách specializační přípravu.
Věda a výzkum byly po celé čtyřleté období významným
tématem výboru. ČNS ve spolupráci se SNeS pokračuje
v organizaci každoročních neurologických sjezdů, jejichž
dobrou úroveň potvrzuje trvale vysoký počet účastníků. Pro
roky, které jsou vyhrazeny sjezdům na Slovensku, zavedl
výbor nový formát odborného setkání s názvem Česká neurologická akademie, který měl positivní odezvu. Jednotlivé
sekce ČNS jsou organizátory svých tradičních setkání, která dotvářejí, spolu s dalšími odbornými akcemi poměrně širokou plejádu neurologických odborných akcí v ČR. Česká
a slovenská neurologie a neurochirurgie je úspěšný časopis
s impact factorem, což je v ČR naprosto výjimečné. Je to zásluha dlouholetého pečlivého vedení vedoucím redaktorem
prof. Bednaříkem a také všech autorů a recenzentů. ČNS
pokračuje ve 20 let dlouhé tradici oceňování nejlepších publikací z oboru a nyní nově začala podporovat i mladé aktivní
účastníky národního sjezdu.
Mezinárodní spolupráce ČNS je zaměřena zejména na Evropskou neurologickou akademii (EAN), jejíž prezident profesor Günter Deuschl přijíždí na náš kongres, aby přednesl
odbornou přednášku a také představil našim členům EAN.
Výbor ČNS vybral zástupce do jednotlivých subspecializačních panelů EAN na první dvouleté období, které skončí
v příštím roce. ČNS dále spolupracuje s neurologickou sekcí UEMS a se Světovou neurologickou federací. Výbor se
také snažil o popularizaci neurologie, zejména v roce 2014
v rámci Roku mozku.
Výboru ČNS se v tomto volebním období podařilo zastavit propad financí a naopak vytvořit rezervy, které umožňují
společnosti bezproblémové fungování a financování provozu. Výbor na začátku svého období se rozhodl pro profesionální sekretariát, což se ukázalo výhodné. Výbor udržoval
kontakt se sekcemi ČNS, a s jejich spoluprací řešil četné
organizační otázky např. centra pro léčbu spasticity, iktová
centra atd. Výbor za poslední období změnil webové stránky
a hlavně zásadně rozšířil množství a přehlednost informací,
které poskytují. Začali jsme čtvrtletně vydávat newsletter,
který je kondenzovanou informací členům, a naopak minimalizujeme počet Emailů zasílaných členům. Snažili jsme
se, abychom mimo aktuálních úkolů nezapomněli na tradice
a na osobnosti, které české neurologii významně prospěly.
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Slavnostní předání cen
v Senátu PČR

Vážení kolegové, bylo by krásné uzavřít tuto malou bilanci
prohlášením o prázdném stole nebo porovnáním s předchozími obdobími. Nic takového by však nemohlo být ani v náznaku myšleno vážně – hlavní činnost výboru je rozvoj oboru
včetně působení na vnější podmínky, které rozvoj a postavení neurologie determinují. To je nekonečný proces a my si
vážíme, že jsme tomu mohli dle svých možností přispět.

Pozvánka na odborné akce
11. Work Akademie Neurointenzivní medicíny NČSIM
9. 12. 2016, zasedací místnost v pavilonu G,
Krajská nemocnice Liberec
www.ncsim.cz

Za výbor České neurologické společnosti ČLS JEP roků
2013-2016 přeji novému výboru ČNS mnoho úspěchů.
prof. MUDr. Karel Šonka, DrSc.

Čestná členství ČNS ČLS JEP
Na zahajovacím plenárním symposiu 30. československého
neurologického sjezdu 2016 budou dne 24. 11. slavnostně
udělena čestná členství dlouholetým členům společnosti
za jejich podporu oboru.

doc. MUDr. Jiří Bauer, CSc.
• Od roku 1967 působí na Hennerově neurologické klinice
jako lékař a pedagog
• Je zakládajícím členem výboru Cebrovaskulární sekce
ČNS ČLS JEP a České společnosti pro trombózu
a hemostázu ČLS JEP
• 2012 získal ocenění Cebrovaskulární sekce
za celoživotní přínos
• 2014 získal ocenění 1. LF UK v Praze za dlouholetou
činnost na Hennerově neurologické klinice

doc. MUDr Jaroslava Nebudová, CSc.
• Od 60. let byla členkou neurologické kliniky
a neurologické katedry (ÚDL, později ILF, nyní IPVZ)
• Působila v nemocnici Na Vinohradech posléze
v Thomayerově nemocnici v Krči
• Podílela se na školení stovek českých neurologů
• Habilitována v r. 1984
• Zabývala se zvláště neurofarmakologií (s prof Mackem
dali vzniknout tradici Neurofarmakologických dnů)
a kraniotraumaty (monografie Diagnostika a léčba
kraniocerebrálních poranění).

doc. MUDr. Květoslava Schwartzová, CSc.
• Vystudovala LF UK v Praze, nastoupila na Neurologickou
kliniku v Plzni
• Věnovala se elektroencefalografii a pracovní (průmyslové)
neurologii
• Především však pracovala ve školství, jejíma rukama
prošly tisíce mediků plzeňské lékařské fakulty
• Byla aktivní ještě do začátku letošního roku, docházela
dokonce na některé klinické semináře

Dne 10. 11. 2016 se v Senátu Parlamentu České republiky
uskutečnilo slavnostní předávání cen České lékařské společnosti J. E. Purkyně za knižní publikace a ocenění Purkyňova nadačního fondu za publikaci v časopise s nejvyšším IF
za rok 2015.
Cenu za časopiseckou publikaci s názvem „Sonolysis in prevention of brain infarction during carotid endarterectomy and
stenting (SONOBUSTER). A randomized controlled trial.“
převzal za celý autorský kolektiv (D. Školoudík, M. Kuliha,
T. Hrbač, T. Jonszta, R. Herzig) České neuro-logické
společnosti prof. MUDr. David Školoudík, Ph.D., FESO.

Specializační vzdělávání
pro rok 2017 – předběžná informace
pro zájemce
MUDr. Karel Weiss
• Od roku 1967 neurolog v IKEMu (dřívější UKECH)
• Od roku 1991 působil v Nemocnici na Homolce
• Zaměřoval se na upřesňování diagnostiky a indikací
k chirurgické léčbě a na pooperační bezprostřední
a dlouhodobé sledování nemocných především
po výkonech na ACI

MUDr. František Koukolík, DrSc., FCMA
• Od roku 1983 primářem patologického oddělení
na Fakultní Thomayerově nemocnici, nyní primář emeritus
• Vedoucí a zakladatel Laboratoře lidských prionových
chorob
• Napsal přes 50 vědeckých publikací
• Držitel mnoha ocenění (ČSAV 1992, Vondráčkova cena
ČPS 2004, Vojty Náprstka České akademie věd 2006
a řady dalších)

3. Základní kurz v elektromyografii: FN Brno
9. 1.–17. 2. 2017
Kapacita: celkem 8 posluchačů (bude akceptováno prvních
8, další budou náhradníci). Podmínkou absolvování kursu je
ukončený neurologický kmen.

2. LF UK v Praze
Specializační kurz před atestací

13. 3.–7. 4. 2017

Atestace

22. 5.–26. 5. 2017

Přihlášky: Oddělení vzdělávání FN Brno, Ida Tesařová,
e-mail: tesarova.ida@fnbrno.cz, tel. 532 233 566
Více informací na www.czech-neuro.cz/rubrika/8-Vzdelavani
3rd Congress of the European Academy of Neurology
24.–27. 6. 2017, Amsterdam
https://www.ean.org/amsterdam2017/
XXIII World Congress of Neurology (WCN 2017)
16. 9.–21. 9. 2017, Kyoto, Japonsko
wcn-neurology.com

World Sleep Congress
7.–11. 10. 2017, Kongresové centrum Praha
http://worldsleepcongress.com/

3. LF UK v Praze
Specializační kurz před atestací

2. 10.–27. 10. 2017

Atestace

4. 12.–8. 12. 2017

Young European Sleep Neurologists (YESNA) srdečně
zve k členství všechny mladé neurology se zájmem o poruchy
spánku.

25. 9.–27. 9. 2017

Zájemci o členství kontaktujte sp.sleep@eaneurology.org

LF UK v Plzni
Atestace

YESNA zároveň žádá členy ČNS o vyplnění dotazníku, který
přispěje k plánování potřebného vzdělávání v této specializaci:
https://www.1ka.si/a/105529.

