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Zprávy z činnosti výboru

Vážení a milí členové společnosti,

Vážení členové České neurologické společnosti,

přinášíme Vám letošní druhý
elektronický newsletter.

činnosti výboru se sestává z drobné mozaiky více či méně
důležitých aktů, které není možné detailně rozepisovat a ani
v detailu nejsou rozepsány v zápisech výboru, na které Vás
odkazuji.

V úvodu Vás chci informovat o termínu
plenární schůze České neurologické
společnosti ČLS JEP. Plenární
schůze se obvykle koná v rámci
neurologického sjezdu. Vzhledem
k tomu, že se tento rok sjezd
organizuje Slovenská neurologická
společnost v Košicích, snažili jsme se
uskutečnit schůzi v rámci jiné odborné
akce pod hlavičkou naší společnosti.
Plenární schůze se tedy bude konat
25. 9. 2015 od 11:00 v Praze (hotel
Pyramida) v rámci konání prvního
ročníku České neurologické
akademie.
Budeme se těšit na setkání s Vámi
a Vaše případné podněty pro práci
výboru.
Příjemné čtení Vám za výbor ČNS
přeje
Prof. MUDr. Karel Šonka, DrSc.
Předseda České neurologické
společnosti

Výbor se snaží řešit aktuální problémy současné medicíny, které se
neurologie a neurologů týkají nebo alespoň zaujmout stanovisko,
které pak může sloužit jako východisko pro další jednání. Týká
se to denní praxe včetně proplácení našich výkonů a hrazení
léků, které používáme, tak organizace péče o některé skupiny
nemocných a také vzdělávání v našem oboru.
Ovlivnění jednotlivých výkonů v sazebníku je složité. Předchozí
ministerstvo zahájilo a téměř dotáhlo do konce tzv. kultivaci
sazebníku, kde všechny společnosti nechaly hodně času (za ČNS
MUDr. Pretl a prim. Škoda), ale veškerá práce spadla pod stůl
a nyní by se mělo začít znovu. Otevřít konstrukce jednotlivých
bodů je riskantní, protože je možné nejen nezískat, ale i hodně
ztratit. Bohužel nárůst bodového ohodnocení za naši práci je
v nedohlednu, protože stejně tak by se musela práce zvednout
i jiným nechirurgickým oborům a do toho se nikomu, mimo lékařů,
nebude chtít. Proto také naše společnost nechce nyní do tohoto
procesu vstupovat. MZ obesílá výbor různými dotazy a návrhy,
které chce připomínkovat. Některé mají k neurologii menší vztah
(např. zdravotní podmínky naloďování námořníků na česká
námořní plavidla) jiná mají význam téměř existenční. Na přelomu
dubna a května tohoto roku ministerstvo rozeslalo prostřednictvím
ČLS JEP 10 tzv. akčních plánů, které mají být podkladem pro
získávání dotací z EU. Některé akční plány měly mnoho desítek
stran a na připomínky bylo méně než týden – zcela proti pravidlům
kvalitní koncepční práce. Snažili jsme se nejen komentovat a měnit
návrhy, ale za některé z nich jsme úspěšně lobovali na ministerstvu
akutní schůzkou s panem náměstkem prof. Vymazalem. Jednalo se
o zcela zásadní otázky následné péče o naše nemocné, která byla
v tomto návrhu s výjimkou iktů zcela pominuta.
Efektivnější je naše spolupráce s MZ a s pojišťovnami v určování
center pro specializovanou péči, i když i tam jsou naše možnosti
omezeny jen na nejnaléhavější oblasti. Bohužel ustanovení
center nenese s sebou žádný příspěvek na péči. Nekonečná
se zdají jednání o úhradách léků, ale díky aktivitě prim. Škody
a prim. Markové se zdá, že některé aspekty těchto jednání mají
racionálnější povahu (viz samostatný článek).
Výbor se věnuje přípravě sjezdů a v současné době České
neurologické akademii. Přestože to přináší hodně více či méně
důležitých problémů, je tato činnost jednodušší, protože jsme
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při ní závislí jen sami na sobě. Společnost má
na organizování sjezdů domluvenu do roku 2016
spolupráci s agenturou GUARANT International
a letos, po skončení České neurologické akademie, se
bude rozhodovat o profesionální kongresové agentuře
v dalším tříletém období.

sponzoringu a tak v loňském roce byla ﬁnanční
situace ČNS nejslabší za poslední roky. Díky pečlivé
práci pokladníka prof. Herziga, dobré organizaci
nedávných sjezdů a spolupráci s GUARANT
International při hledání sponzorů je v letošním roce
ekonomická situace společnosti zlepšená.

Výbor také eviduje a snaží se propagovat akce
jednotlivých sekcí ČNS, ale na druhou stranu
podle jasných pravidel žádá pro společnost podíl
na případném zisku těchto akcí. Příjem z kongresů je
totiž nejdůležitější součástí ﬁnancování společnosti.
Společnost zažádala o organizování kongresu
Evropské neurologické akademie v roce 2018.

Naše servisní společnost ČNS o.s. se změnila, dle
dikce nového občanského zákoníku, ale její aktivita
zůstává stejná – podpora aktivit naší společnosti.

Důležitá část agendy výboru je spolupráce s ostatními
obory. Výbor se snaží spolupráci rozvíjet, sledovat
aktivity jiných odborností a případně hlídat, aby se
neurologie díky expanzi jiných oborů „nezmenšovala“.
Vzdělávání v našem oboru vyžadovala v posledních
letech velké nasazení členů výboru v ovlivnění
některých negativních tendencí a to jak v existujících
strukturách tak mimo ně přímým lobbingem.
Dvakrát jsme byli existenčně ohrožení škrtnutím
neurologického kmene a soustředěným tlakem
se naštěstí podařilo vrátit a udržet neurologii
samostatnost a hlavně možnost vzdělávat sekundáře
nezávisle na jiných odděleních po celou dobu
atestační přípravy (mimo kolečka).
Jako předseda vyjadřuji podporu kvalitě specializační
přípravy a nepovažuji za rozumné, aby se v zájmu
záchrany několika nemocnic snížila laťka vzdělávání.
To by bylo zhoubné nejen pro další generaci
neurologů ale pro celý obor. Pokud nebudeme trvat
na tom, že začínající neurolog se musí dokonale
seznámit s jeho celým aktuálním spektrem oboru
(například s intenzivní péčí v neurologii) a že příprava
trvá 5 let, může se stát, že některé naše aktivity
v budoucnu převezme jiný obor, který bude mít
v něčem vzdělání lepší (to může být zrovna intenzivní
péče).
ČNS spolu s Českou společností pro klinickou
elektrofyziologii a také se Společností dětské
neurologie a Ligou proti epilepsii navázaly na dřívější
pravidla vydávání tzv. funkčních odborností a zdá se,
že ověřování dříve vydaných funkčních odborností
a zkoušení k vydání nových nepřináší komplikace.
Já jsem přesvědčen, že to neurologům dodá
více, než jim obere komplikacemi při získávání
funkčních odborností. Neurosonograﬁcká funkční
odbornost, zavedená neurosonologickou komisí
cerebrovaskulární sekce ČNS jistě přispěje k rozšíření
znalostí, kvality péče o neurologické nemocné a také
k lepšímu ohodnocení neurologů, kteří se touto
metodikou zabývají.
V posledních letech je podstatně obtížnější získávání

Vážení kolegové, přijďte na schůzi společnosti,
která bude dne 25. září během České neurologické
akademie v Praze v hotelu Pyramida, kde bude
příležitost činnosti společnost probrat. Případně nám
vaše podněty napište.
S přáním příjemného léta
Karel Šonka
předseda ČNS ČLS JEP

Zpráva o činnosti zástupců
ČNS ČLS JEP, pověřených
komunikací se SÚKL
Státní ústav pro kontrolu léčiv je státním regulačním
orgánem ČR, který stanovuje ve správních řízeních
indikační omezení, ceny a úhrady léků – jednak
jde o nové léky, přicházející na náš trh s vědeckou
evidencí o účinnosti, jednak jde o přehodnocování
úhradových podmínek i omezení preskripce
u starších léků, v souvislosti se situací na našem trhu,
příchodem generik, ale i s měnícími se odbornými
standardy a doporučeními.
Odborná společnost není přímým účastníkem
těchto správních řízení (kromě hodnotitelů SÚKL
jsou jimi pouze držitelé registrace příslušného léku
a plátci zdravotní péče, tedy zdravotní pojišťovny),
ale v rámci správního řízení má možnost se
vyjádřit k tzv. Hodnotící zprávě SÚKL (zahrnující
navrhované podmínky úhrady a indikační omezení)
s tím, že k názoru odborné společnosti by měl
SÚKL přihlédnout – v poslední době tak činí častěji,
než dříve. Kterýkoli účastník řízení, především
pak hodnotitel SÚKL si může stanovisko odborné
společnosti také přímo vyžádat, včetně položení
konkrétních otázek. Takováto stanoviska jsou
náročnější na odbornou úroveň (včetně citací odborné
literatury), mají však zpravidla pro SÚKL poměrně
velkou váhu při rozhodování.
Agendu komunikace se SÚKL vyřizuji na základě
mandátu výboru ČNS společně s prim. MUDr. Jolanou
Markovou (oba jsme zároveň členy Komise pro
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lékovou politiku ČLS JEP) – nezbytností je vzájemná
zastupitelnost i v době dovolených, odborných
seminářů apod., protože na vytvoření a zaslání
stanoviska bývá málo času (zpravidla 1 – 2 týdny) a je
potřebné, aby žádné správní řízení, týkající se léků,
náležejících do neurologické odbornosti, nezůstalo
opominuto. Tento cíl se nám daří vcelku úspěšně plnit,
pomalu se zvyšuje i počet stanovisek ČNS, ke kterým
je přihlédnuto a mají bezprostřední vliv na konečné
rozhodnutí SÚKL (aktuálně se blíží 50%), byť
ekonomické parametry mají zejména z pohledu plátců
stále klíčovou roli.
Na tomto místě musím poděkovat především
zástupcům jednotlivých odborných sekcí ČNS, kteří
na základě naší žádosti provádějí odbornou kontrolu
hodnotících zpráv SÚKL a přípravu návrhů stanovisek
a bez jejichž aktivní spolupráce by nebyla naše úloha
splnitelná, dále pak panu profesoru Švihovcovi, který
jako předseda KLPK rozesílá informace o nových
správních řízeních SÚKL a zároveň zprostředkovává
i oﬁciální přeposílání stanovisek na Oddělení revizí
SÚKL.
Od počátku roku 2015 bylo ze strany ČNS provedeno
15 odborných posouzení Hodnotících zpráv SÚKL,
byla vypracována 3 stanoviska s návrhy změn
indikačních omezení a dále 8 komplexních stanovisek
na přímé vyžádání SÚKL, včetně odpovědí na zadané
otázky.
MUDr. Ondřej Škoda, Ph.D.

Soutěž o nejlepší publikaci
členů ČNS ČLS JEP
Do 30. 3. 2015 bylo možné přihlásit svou práci
do soutěže o nejlepší publikaci v následujících
kategoriích:
- Cena ČNS za vynikající originální práci
- Cena ČNS za vynikající krátké sdělení či kasuistiku
- Cena ČNS za vynikající monograﬁi či učební text
- Hennerova cena ČNS pro mladé autory do 35 let
za vynikající originální práci roku

disability progression in patients with CIS over 48
months. NeuroImage: Clinical; 2014; 6 (6); 312–319.
2. Cena ČNS za vynikající krátké sdělení či
kasuistiku:
Nebyla přihlášená žádná publikace
3. Cena ČNS za vynikající monograﬁi či učební text:
Tomek A a kolektiv; Neurointenzivní péče – druhé,
přepracované a doplněné vydání. Mladá fronta
a.s.; 2014.
4. Hennerova cena ČNS pro mladé autory do 35 let
za vynikající originální práci roku:
Nedelska Z, Ferman TJ, Boeve BF, Przybelski SA,
Lesnick TG, Murray ME, Gunter JL, Senjem ML,
Vemuri P, Smith GE, Geda YE, Graff-Radford J,
Knopman DS, Petersen RC, Parisi JE, Dickson DW,
Jack CR Jr, Kantarci K. Pattern of brain atrophy
rates in autopsy-conﬁrmed dementia with Lewy
bodies. Neurobiol Aging; 2014; 14; 1-10.
Výbor ČNS se rovněž rozhodl udělit Mimořádnou
cenu ČNS – cenu získala publikace:
Rusina R, Matěj R a kolektiv; Neurodegenerativní
onemocnění. Mladá fronta a.s.; 2014.
Výbor ČNS nominoval publikaci Uher T, Horakova
D, Bergsland N, Tyblova M, Ramasamy DP, Seidl Z,
Vaneckova M, Krasensky J, Havrdova E, Zivadinov R;
MRI correlates of disability progression in patients
with CIS over 48 months. NeuroImage: Clinical; 2014;
6 (6); 312–319 na Cenu předsednictva ČLS JEP.
Všem soutěžícím děkujeme za aktivitu a vítězům
gratulujeme!
Soutěž ve stejných podmínkách bude probíhat i v roce
následujícím, tedy soutěž o nejlepší publikace za rok
2015. Včas vás budeme informovat.

1. česká neurologická
akademie
Vážení a milí kolegové,

Veškeré přihlášené publikace můžete vidět
na webových stránkách ČNS www.czech-neuro.cz.
Do soutěže byly přihlášeny velmi kvalitní práce.
Členové výboru svým hodnocením (viz pravidla)
vybrali následující vítězné práce.
1. Cena ČNS za vynikající originální práci:
Uher T, Horakova D, Bergsland N, Tyblova M,
Ramasamy DP, Seidl Z, Vaneckova M, Krasensky J,
Havrdova E, Zivadinov R; MRI correlates of

rádi bychom Vás pozvali k účasti na 1. české
neurologické akademii (ČNA), která se uskuteční
ve dnech 24. – 25. září 2015 v hotelu Pyramida
v Praze.
ČNA je oﬁciální odbornou vzdělávací akcí České
neurologické společnosti ČLS JEP, a jejím cílem
je podporovat kontinuální vzdělávání v neurologii,
a přinášet široké obci neurologů aktuální informace
z oboru.
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Témata ČNA budou postupně pokrývat hlavní oblasti
neurologie přehledovými prezentacemi předních
domácích odborníků, kazuistickými ukázkami
a aktuálními informacemi o novinkách v neurologické
diagnostice a léčbě.
Na webových stránkách www.neurologickaakademie.cz
najdete aktuální odborný program, který je rozdělen
do 4 základních bloků:
EXTRAPYRAMIDOVÁ ONEMOCNĚNÍ
Koordinátor: prof. MUDr. Petr Kaňovský, CSc.
EPILEPSIE A EPILEPTICKÉ ZÁCHVATY
Koordinátor: doc. MUDr. Petr Marusič, Ph.D.
NERVOSVALOVÁ ONEMOCNĚNÍ
Koordinátor: prof. MUDr. Josef Bednařík, CSc.
NEUROIMUNOLOGICKÁ ONEMOCNĚNÍ CNS
V ORDINACI TERÉNNÍHO NEUROLOGA
Koordinátor: prof. MUDr. Eva Havrdová, CSc
Registrace na 1. českou neurologickou akademii
je již spuštěna, online registrační formulář je
k dispozici na webových stránkách akce pod záložkou
Registrace.
Těšíme se na setkání s Vámi v září v Praze!
Se srdečným pozdravem
za organizátory
Prof. MUDr. Karel Šonka, DrSc.
Prof. MUDr. Josef Bednařík, CSc.
Prof. MUDr. Evžen Růžička, DrSc.
Organizační sekretariát
GUARANT International spol. s r.o. / Česká
neurologická akademie
Na Pankráci 17, 140 21 Praha 4
Tel: +420 284 001 444
E-mail: neurologickaakademie@guarant.cz

Pozvánky na odborné akce
1st Congress of the European Academy of
Neurology
20.–23. 6. 2015, Berlin
www.eaneurology.org/berlin2015
16th International Coeliac Disease Symposium
21.–24. 6. 2015, Praha
www.icds2015prague.com

ICDS
[2015
]
16th International Coeliac Disease Symposium
21–24 June 2015, Prague, Czech Republic
www.icds2015prague.com

2nd World Congress on NeuroTherapeutics (DDDN)
Dilemmas, Debates, Discussions
2.–3. 9. 2015, Praha
www.congressmed.com/neurology/
1. česká neurologická akademie
24.–25. 9. 2015, Praha
www.neurologickaakademie.cz
62. sjezd ČSSKN
30. 9. 2015, Brno
Vážená paní, vážený pane,
dovolte nám pozvat Vás na 62. sjezd ČSSKN, který bude
součástí 15. Mezinárodního kongresu ECCN 2015.
Původně plánovaný program se přesouvá z 2. a 3. 10.
2015 na 30. 9. 2015. V tomto dni, od 14:00–17:30 hod,
budete moci navštívit dvě samostatné, reprezentativní,
90 minutové sekce vedené v českém jazyce.

Hotel Pyramida, Praha, 24.–25. 9. 2015

1. ČESKÁ
NEUROLOGICKÁ
AKADEMIE

Přednášející a témata budou brzy
upřesněna na webových stránkách:
www.eccn2015.eu/a62nd-csskn-meeting nebo
na stránkách ČSKN ČLS JEP: www.neurofyziologie.cz.
Těšíme se na Vaši účast!
Za výbor České společnosti pro klinickou
neurofyziologii ČLS JEP
předseda doc. ing. Jan Kremláček, Ph.D.
15th European Congress on Clinical Neurophysiology
30. 9.–3. 10. 2015, Brno
www.eccn2015.eu
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47. neurofarmakologické sympozium
1.–3. 10. 2015, Skalský Dvůr Lísek u Bystřice nad
Pernštejnem
http://www.mhconsulting.cz/cs-kongres-kongres_
obecne-80.html

Interprofessional Pain Care Symposium
20.–21. 11. 2015, Bratislava

I nterprofessional
Pain Care Symposium

38. Den průmyslové neurologie
14. 10 2015, Praha
http://www.szu.cz/kalendar/den-prumyslove-neurologie
XI. medzinárodné afaziologické sympózium
16.–17. 10. 2015, Bratislava
http://sal.sk/index.php?page=akcie&sub=ximedzinarodne-afaziologicke-sympozium
29. slovenský a český neurologický zjazd
21.–24. 10. 2015, Košice
www.neuro-kosice.sk

November 20-21, 2015 Bratislava

Message from the organisers
Dear member of the pain team,
The Organising Committee would like to invite you to our intensive, two-day educational
Pain Symposium, taking place at capital cities across the world. The Interprofessional Pain
Care symposium is a joint meeting between
EuroPainClinics and Painbridge.
In order to provide high quality teaching to everyone involved in pain medicine, as well as to deliver the
most optimal treatment for patients with acute, chronic non-malignant or oncologic pain, this educational
symposium is organised. We want to bridge the gap between several professions in the field of pain care.
Participants should expect an intensive symposium with pre- and post-symposium examination, during
which speakers with extended expertise in pain treatment are dealing with many aspects of pain and pain relief.
This symposium provides you with a large amount of knowledge, served to you in vibrant cities with
relaxing atmospheres.
Hoping to see you at the pain symposium,
Robert Rapčan, Miroslav Buriánek and the team from Painbridge

Programme information

List of confirmed speakers

Scientific and organising committee
EuroPainClinics

M. Bares, Czech Republic
V. Belan, Slovak Republic
J. Claesson, Sweden
T. Goroszeniuk, MD, FCARCSI, FFPMCAI, U.K.
A. Gulve, United Kingdom
F. Horn, Slovak Republic
T. Hosszu, Czech Republic
R. Illéš, Slovak Republic
R. Jech, Czech Republic
P. Kaňovský, Czech Republic
A. Kroll, MD, DEAA, FRCA, FFPMRCA, U.K.
S. Nath, Sweden
O. Palea, Romania
R. Rapčan, MD, FIPP, Slovak Republic
H. Salgado, Spain
P. Salgado, Spain
K. van Tilburg, MD, FIPP, The Netherlands
L. Walen, Sweden

Venue
Austria Trend Hotel Bratislava
Vysoká 2A, Staré Mesto
81106 Bratislava, Slovak Republic
Tel: +421 (2) 52 775 800
E-mail: Bratislava@austria-trend.at
http://www.austria-trend.at/Hotel-Bratislava
Registration secretariat
Painbridge B.V.
Mrs. A. Antonis, PO Box 145
4660 AC Halsteren, The Netherlands
Tel: +31 6 13 082 692
E-mail: aantonis@painbridge.nl
Congress secretariat
Progress CA
Mrs. Gabriela Šujanová, Krivá 18
040 01 Košice, Slovak Republic
Tel: +421 55 680 6193, Mobile: +421 918 622 533
E-mail: gabriela.sujanova@progress.eu.sk

Website
Information on the Interprofessional Pain Care
symposium can be found on our websites
www.painbridge.nl

The Cervical Spine Research Society
EuropeanSection – 32nd Annual Meeting
11.–13. 5. 2016, Praha
www.csrsprague2016.org
XIII. Kongres České společnosti chirurgie ruky
a II. Kongres České společnosti rehabilitace ruky
13.–14. 11. 2015, Harrachov
www.ruka-kosmetika.cz/kongres
XVII. český a XII. česko-slovenský kongres
spánkové medicíny
19.–21. 11. 2015, Liberec
www.spanek2015.cz
Registrace spuštěna!

Save the date

The Cervical Spine Research Society
European Section – 32nd Annual Meeting

11–13/5/2016
Prague, Czech Republic

Secretariat
GUARANT International, Na Pankráci 17, 140 21 Praha 4, Czech Republic
Tel.: +420 284 001 444, e-mail: csrsprague2016@guarant.cz
www.csrsprague2016.org

12th European Congress on Epileptology
11.–15. 9. 2016, Praha
www.epilepsyprague2016.org
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České neurologické společnosti
ČLS JEP

Členství – staňte se členy
České neurologické
společnosti ČLS JEP

Nabídka pro partnery

Co vám členství v České neurologické společnosti
přinese?
• Pravidelný elektronický zpravodaj s novinkami
• Zvýhodněné podmínky účastí na akcích pod
záštitou neurologické společnosti
• Zdarma předplatné časopisu „Česká a slovenská
neurologie a neurochirurgie“
• Pozvánky na odborné akce.
• Budete součástí týmu odborníků a spolupodílet se
na rozhodování České neurologické společnosti.
Přihlásit ke členství se můžete osobně na stánku České
neurologické společnosti na neurologickém sjezdu
v Ostravě nebo pomocí online formuláře na webových
stránkách ČNS http://www.czech-neuro.cz/rubrika/12Spolecnost-Clenstvi-ve-spolecnosti/index.htm.

Česká neurologická
společnost nabízí
farmaceutickým ﬁrmám,
výrobcům lékařské
techniky i dalším subjektům
partnerství založené
na dlouhodobém vztahu
mezi lékaři, odborníky v oblasti neurologie tak, aby
byla zajištěna kontinuita spolupráce v dlouhodobém
horizontu. Nabízíme tak možnost oslovit cílovou
skupinu odborníků pro vybudování trvalého vztahu
mezi lékaři a farmaceutickými ﬁrmami vedoucí
k zlepšení péče o naše pacienty.
Podpořit můžete také 1. Českou neurologickou
akademii, která se bude konat 24.–25. 9. 2015
v Praze.
V případě zájmu, prosíme, kontaktujte sekretariát
neurologické společnosti, slečnu Denisu Hejdukovou,
hejdukova@guarant.cz.

Kontakt
Organizační sekretariát: Denisa Hejduková, sekretariat@czech-neuro.cz
Asociační management pro ČNS vykonává společnost Guarant International, s.r.o.

Poděkování partnerům
Děkujeme za podporu a spolupráci partnerům České neurologické společnosti
Hlavní partneři

