ZÁPIS
z výborové schůze České neurologické společnosti ČLS JEP
8. 4. 2016, 10:00-15:00, Guarant International, Na Pankráci 17, Praha 4
Zvaní:
doc. MUDr. Michal Bar, Ph.D., FESO
prof. MUDr. Josef Bednařík, CSc.
doc. MUDr. Eduard Ehler, CSc.
prof. MUDr. Eva Havrdová, CSc.
prof. MUDr. Roman Herzig, Ph.D., FESO
MUDr. Igor Karpowicz (RK)
MUDr. Jaroslav Korsa
doc. MUDr. Petr Marusič, Ph.D.
MUDr. Jiří Neumann
MUDr. Jiří Polívka, CSc.
prof. MUDr. Evžen Růžička, DrSc.
MUDr. Ivo Schenk (RK)
MUDr. Ondřej Škoda, Ph.D.
prof. MUDr. Karel Šonka, DrSc.
doc. MUDr. Radomír Taláb, CSc.
Omluveni:
MUDr. Jan Bartoník
prof. MUDr. Milan Brázdil, Ph.D.
MUDr. Jan Dienelt (RK)
Host:
MUDr. Martin Pretl, CSc.

č.

Úkol

1.

Zápis z výborové schůze 08. 01. 2016
Zápis byl schválen elektronicky. Bez připomínek.

2.

Sekce
 Sekce klinické neuroimunologie a likvorologie – volby nového výboru (Šonka)
Proběhla kontrola členské databáze sekce, teprve pak bylo možné zahájit vlastní volby. Pokyny
k volbám http://www.imuno.neurologiefnhk.cz/. Do 8. 5. 2016 možné zasílat kandidátky.
Informace o volbách bude zaslána členům sekce emailem. Emaily poskytne Taláb. (Hejduková)
 Sekce kognitivní neurologie – kritika schvalování klinických studií SÚKL
Požádat sekce o spolupráci, zda by mohly zaslat konkrétní příklady. Na základě konkrétních
požadavků bude sjednána osobní schůzka na SÚKL. (Šonka, Marusič)
 Cerebrovaskulární sekce
Převod domén webových stránek www.cmp.cz a www.mozkovaprihoda.cz stále probíhá. Bude
pod společností Archa, stejně jako doména www.czech-neuro.cz. Náklad za odkup domén pro
ČNS 1.000Kč + DPH. (Hejduková)

3.

Sjezdy a jiné odborné akce
 2016 ČSNS Praha (Marusič)
23. - 26. 11. 2016, Clarion Congress Hotel Praha, www.csns2016.cz
Organizační a vědecký výbor je společný, složení: Bar, Bareš, Brázdil, Havrdová, Šonka,
Růžička, Marusič, Tomek, Hort, Jeřábek, Valkovič, Gdovinová, Herzig, Voháňka, Štětkářová.
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Čestné předsednictvo bude složeno z členů výboru české a slovenské neurologické
společnosti, kteří nejsou v organizačním a vědeckém výboru. Čestnému předsednictvu,
organizačnímu a vědeckému výboru bude uhrazen registrační poplatek.
Pro podílení se na tvorbě programu budou osloveny sekce. Sekce mohou případně pozvat
zahraniční řečníky, kterým bude, pokud to rozpočet dovolí, hrazen registrační poplatek
a ubytování (nutno ale předem ověřit u organizátorů sjezdu).
V rámci sjezdu budou probíhat: teaching kurzy (středa 23. 11. v odpoledních hodinách),
slavnostní zahájení (středa 23. 11. večer po teaching kurzech), plenární schůze (zřejmě čtvrtek
24. 11. po skončení odborného programu), schůze redakční rady (čtvrtek 24. 11. nebo pátek
25. 11. kolem poledne), zahájení odborného programu včetně předání čestných členství a cen
za nejlepší publikace (čtvrtek 24. 11. ráno), společná schůze české a slovenské neurologické
společnosti (čtvrtek 24. 11. večer), společenský program (pátek 25. 11., v jednání Veletržní
palác včetně možnosti navštívení expozic Národní galerie Praha, bude potvrzeno).
Zájemcům bude umožněno zúčastnit se pouze teaching kurzů (zvláštní platba) bez nutnosti
účasti (a platby registračního poplatku) na celém sjezdu.
 2017 ČSNS Brno (Brázdil)
Pro ČSNS 2017 navýšit cenu partnerských balíčků.
 Budoucí akce sekcí
IX. Neuromuskulární kongres, 5. – 6. 5. 2016, Brno,

http://ta-service.cz/neuromuskularni2016/
44. český a slovenský cerebrovaskulární kongres, 15. - 17. 6. 2016, Mikulov,

http://mhconsulting.cz/cs-kongres-kongres_obecne-92.html
48. neurofarmakologické sympozium, 29. 9. - 1. 10. 2016, Lísek,

http://www.mhconsulting.cz/cs-kongres-kongres_obecne-91.html
4.

Ekonomika
 Informace o ekonomickém stavu ČNS ČLS JEP a ČNS, z. s. (Herzig)
Urgovat Sekci pro diagnostiku a léčbu bolesti hlavy ČNS ČLS JEP, jelikož sekce dosud
neuhradila poplatek za akci v roce 2015. (Hejduková, Šonka)


Finanční podpora mladých lékařů v rámci ČSNS 2016 (Marusič, Neumann, Herzig,
Hejduková)
Výbor ČNS schválil podporu mladých lékařů do 35 let (členové ČNS ČLS JEP). Informaci
zaslat členům až se spuštěním registrace sjezdu (cca červen) a ve stejném termínu zveřejnit
i na webových stránkách (Hejduková). Ve zkrácené podobě předem informovat v květnovém
newsletteru a časopisu (Hejduková).
5.

Zdravotnictví
 Revize DRG (Bednařík)
Jednání proběhlo v pracovní skupině. Výsledek bude zaslán výboru.
 Konopí pro léčebné použití – seté konopí
ČNS nesouhlasí s úhradou konopí setého, žádá pouze o zajištění dostupnosti prostředku
s EBM daty, který je vyráběn jako specialita (Sativex), a je tedy dávkovatelný, pro indikaci
spasticity a bolesti u RS.
 Levodopa s inhibitorem periferní dopa-dekarboxylázy (Škoda)
Informace: Rozhodnutím SÚKL byly tyto léky vyřazeny ze seznamu plně hrazených léků.
Stalevo, které je plně hrazeno, není vhodné jako základní lék. ČNS kontaktovala SÚKL bez
odezvy, proto odeslán dopis ministrovi. (Šonka)
Separátně se SÚKL řešit problém úhrad základních neurologických léků, včetně antiepileptik.
(Šonka, Marusič)
 Dispenzarizace
Požádáno o dispenzarizaci po CMP (ad informandum – proběhlo).
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 Koncept neurologicko-psychiatrické spolupráce (Šonka)
Návrh užší spolupráce mezi neurologickou a psychiatrickou společností byl podpořen.
Výbor ČNS se spojí s navrhovatelkou MUDr. Uhrovou. (Růžička)
 Úhrada plazmaferéz a IVIG (Šonka, Škoda)
Na základě žádosti prim. Markové výbor ČNS vydává následující stanovisko.
Výbor ČNS zdůrazňuje, že podání IVIG a plazmaferézy u autoimunitních neurologických
onemocnění je postupem lege artis, který nemá jinou srovnatelně účinnou alternativu
(v případě nervosvalových onemocnění lze blíže odkázat na platné národní guidelines).
Počet pacientů u těchto onemocnění nelze predikovat, podání léčby je neodkladné a nezbytné
- tento fakt je nutno zohlednit v úhradách plátců ZP těm zdravotnickým zařízením, která
uvedenou léčbu poskytují.
 Vzácná onemocnění
Vyhlášení evropské referenční sítě pro vzácná onemocnění – informace členům výboru
(Marusič, Růžička, Bednařík).
 Upřesnění speciálních vyšetřovacích testů (Pretl)
Sdružení ambulantních neurologů požádala ČNS o specifikování, co patří do speciálních
vyšetřovacích testů.
Návrh výboru: Specializované vyšetření je vyšetření provedené pomocí validovaných škál
nebo testů.
Výbor ČNS požádal Sdružení ambulantních neurologů o předložení návrhu formulace, která by
pomohla v denní praxi.
 Nezavedená metoda (Šonka, Marusič)
Vyžádání stanoviska ČNS k povolení MZ ČR k ověřování nezavedené metody „Využití
elektronického měřícího systému pro zvýšení efektivity diagnostiky a léčby benigního
paroxysmálního polohového vertiga“. Výbor ČNS nesouhlasí s ověřováním nezavedené
metody, protože se o ni nejedná, ale souhlasí s uznáním certifikované metodiky.
 Kmenové buňky (Marusič)
Výbor ČNS nadále trvá na svém stanovisku týkající se kmenových buněk.
Nově k dispozici také stanovisko Komise pro etiku vědecké práce AV ČR viz ZDE.
 ROSKA České Budějovice (Šonka, Havrdová)
Výbor ČNS byl seznámen se skutečností, že z MS centra ČB odchází 2 zkušené lékařky.
Výbor se pokusí přispět k řešení, které umožní fungování dle platných předpisů. Primář
neurologického oddělení a ředitel nemocnice musí situaci co nejdříve řešit.
6.

Vzdělání
 Specializační oborové rady (Polívka)
Informování o složení Specializační oborová rady neurologie pro rok 2016
Předseda: MUDr. J. Polívka, CSc.
Místopředseda: prof. MUDr. P. Kaňovský, CSc.
Členové: prof. MUDr. E. Růžička, DrSc., prof. MUDr. I. Rektor, CSc., doc. MUDr. P. Marusič,
Ph.D., doc. MUDr. Ivana Štětkářová, Ph.D., doc. MUDr. M. Vališ, Ph.D., doc. MUDr. Michal
Bar, Ph.D.
 Atestační zkouška (Polívka)
23. - 27. 5. 2016 LF UK v Plzni
- k atestaci 20-23 zájemců (možnost přihlášek k atestaci do 23. 4. 2015)
14. - 18. 11. 2016 1. LF UK v Praze
5. - 7. 12. 2016 LF MU Brno (nový termín na základě žádosti KOR)
 Specializační kurz (předatestační) (Polívka)
21. 3. - 15. 4. 2016 LF UK v Plzni (ve spolupráci s klinikami ostatních LF UK), 17 účastníků
5. 9. - 30. 9. 2016 1. LF UK v Praze (ve spolupráci s klinikami ostatních LF UK)
KOR má požadavek, aby MZd zveřejňovalo termíny specializačních kurzů dříve než 31. 1.
příslušného roku. Tento termín je však dán veřejnoprávní smlouvou, jejíž úpravu nemůže KOR
zajistit. Nadále tedy budou ze strany SOR určeny termíny specializačních kurzů a atestací
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na další rok včas (nejdéle k 31. 10. stávajícího roku). Bude se však jednat o neoficiální
informace.
 Upozornění pro všechny garanty oboru neurologie na LF (Polívka)
Je nutno respektovat zákonnou normu o tom, že přihlášku k atestaci lze podat až po splnění
všech požadovaných aktivit. K aktivitám patří i specializační kurz před atestací. Nelze tedy
limitovat přihlášku termínem podání, například 2 měsíce před atestací. Přihlášku lze podat
nejpozději 30 dnů před konáním atestační zkoušky.
 Úspěšní atestanti (Polívka, Marusič)
Snaha ČNS o souhlas IPVZ se zveřejňováním jmen úspěšných atestantů (zpětně) včetně
dodání emailových kontaktů pro obdržení hodnocení specializačního vzdělávání a zpětné
vazby o následné praxi nebyla úspěšná. IPVZ odmítla informace dodat, ČNS obdržela pouze
počty úspěšných atestantů. Stávající atestanty požádat o souhlas s uvedením jejich jmen
na webových stránkách ČNS v případě úspěšné atestace a o souhlas s uchováním emailu
pro získání zpětné vazby.
 Stanovisko ČNS a CV sekce k funkční odbornosti v neurosonologii (Školoudík)
Výbor ČNS podporuje stanovisko Neurosonologické komise a Cerebrovaskulární sekce ČNS
ČLS JEP o funkční odbornosti v oboru neurosonologie. ČNS stanovisko upravila po formální
stránce. Stanovisko bude zasláno zpět Neurosonologické komisi pro odeslání zdravotním
pojišťovnám a je přílohou tohoto zápisu.
 Otázky atestace/kurz (Růžička)
Výbor ČNS podporuje tvorbu dalších testových otázek.
7.

Časopis (Bednařík)
Výbor ČNS děkuje šéfredaktorovi časopisu prof. J. Bednaříkovi za jeho práci a úsilí, které
časopisu věnuje. Výbor dostal zprávu o fungování časopisu za poslední období.
Od r. 2016 jsou články okamžitě dostupné na webových stránkách („open access“), což by
mohlo zajistit větší citovanost.
U vybraných kazuistik bude šéfredaktor iniciovat publikaci v anglickém jazyce.

8.

Mezinárodní vztahy
 WFN (Bednařík)
Seznam členů zaslaný v loňském roce doplnit o přijaté členy v roce 2016 a zaslat WFN
k zaevidování a podkladům pro úhradu členství za rok 2016. Poplatek 3£/člen. (Hejduková)
 EAN (Ehler)
nd
2 Congress of the European Academy of Neurology (28. - 31. 5. 2016), Kodaň
Emailem obeslat panelisty delegované výborem a požádat je o podání krátké zprávy z jednání
ČNS. (Hejduková) V případě, že se nemůže panelista zúčastnit, nahlásit svého zástupce
sekretariátu EAN a předsedovi svého panelu. Člen panelu delegovaný výborem vyhotoví
krátkou písemnou zprávu o činnosti panelu.
Po výboru 8. 4. 2016 zaslat EAN aktuální databázi členů ČNS pro úhradu členství za rok 2016.
Aktuální seznam zasílat každý rok. Poplatek 3EUR/člen. (Hejduková)
 UEMS = European Board of Neurology (Brázdil)
Poplatek na rok 2016 uhrazen.

9.

Žádosti o členství, členská základna, čestné členství
Stav členské základny k 4. 4. 2016 je 990 členů.

 Nově přijatí členové
Výborem byli přijati níže uvedení členové.
titul
MUDr.
MUDr.
MUDr.
MUDr.

jméno
Ondřej
Simona
Michaela
Anna

příjmení

pracoviště

Krtička
Halúsková
Juřičková
Štejnarová

Nemocnice České Budějovice
FN Hradec Králové
Krajská nemocnice Tomáše Bati (Zlín)
VN Brno
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MUDr.
MUDr.
MUDr.
MUDr.
MUDr.
MUDr.
MUDr.
MUDr.

Hana
Hana
Zuzana
Elena
Juraj
Jan
Kamila
Jaroslava

Havlíková
Řeháčková
Hermanová
Švamberková
Gallo
Zámečník
Zarzycká
Paulasová Schwabová

Nemocnice Jablonec nad Nisou
Neurologická klinika 1. LF UK a VFN Praha
FN Hradec Králové
Nemocnice Přerov
VFN Praha
Oblastní nemocnice Kolín
Karvinská hornická nemocnice
FN Motol

 Žádost o snížení členského poplatku
ČNS nepovoluje snížený členský poplatek níže uvedeným členům.
MUDr. Jana Marešová (MD)
MUDr. Jaroslava Jurenová (MD)
MUDr. Jiřina Mlejnková (MD)
MUDr. Jarmila Elisová (ukončení lékařské praxe)
MUDr. Michala Jakubíková (MD)
 Žádosti o zrušení členství/úmrtí člena – na vědomí
MUDr. Milan Šikut
MUDr. Marta Kučerová
MUDr. Lukáš Páv
MUDr. Eva Kerndlová
MUDr. Josef Roček
MVDr. Michaela Rašková
doc. MUDr. Pavel Strnad
MUDr. Inna Tučková
RNDr. Naděžda Lukášová
MUDr. Jaroslav Pejša
prof. MUDr. Jiří Tichý, DrSc.
MUDr. Hana Michálíková
MUDr. Tereza Žerebáková
MUDr. Tomáš Reichel
MUDr. Jitka Klinderová (od 1. 1. 2017)
MUDr. Dagmar Křivohlávková
MUDr. Václav Gall
 Čestná členství (Šonka)
Odsouhlasené návrhy na udělení čestného členství v rámci ČSNS 2016 v Praze:
MUDr. Karel Weiss (kontakt Šonka)
Doc. MUDr. Nebudová (kontakt Šonka)
Doc. MUDr. Schwarzová (kontakt Polívka)
Prim MUDr. Koukolík (kontakt doc. Matěj)
10.

Cena ČNS pro nejlepší publikace roku 2015 (Šonka)
 Cena ČNS (Hejduková)
Prezentace přihlášených publikací (PDF a knih) za rok 2015. Vítězové jednotlivých kategorií
získají 20.000Kč. Možnost zasílání hodnocení do 8. 5. 2016. Předání cen v rámci ČSNS 2016.
 Upřesnění hranici 35let (Marusič)
Pro příští rok změnit v pravidlech na konkrétní roky narození (například od r. 1981 a dále).
 Cena Purkyňova nadačního fondu (Hejduková)
ČNS zašle do 31. 5. 2016 tu práci, která ve 4. kategorii má nejvyšší IF. O této možnosti byli
členové do 35let informováni také emailem. Vítěz má možnost získat 15.000Kč.
 Ceny předsednictva ČLS JEP za vědecké práce za rok 2015 (Hejduková)
ČNS zašle do 31. 5. 2015 tu práci, která bude navržena nejvíce členy výboru.

11.

Webové stránky (Hejduková)
 Kalendář odborných akcí (Hejduková)
Představení nově spuštěného kalendáře odborných akcí http://www.czechneuro.cz/kalendar/index.htm
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 Nová struktura webu (Hejduková)
Předložení nové struktury webových stránek.
 Aktualizace informací (Bednařík)
Nutná aktualizace záložky „Odborné weby“. Texty budou rozděleny mezi členy výboru
(dle odbornosti) pro provedení kontroly a aktualizace.
12.

ČLS JEP
 Online formulář (Hejduková)
Žadatelé o členství v ČNS mohou zároveň zaslat žádost o členství v jednotlivých sekcích.
Jednotlivé žádosti budou sekretariátem ČNS přeposílány předsedům sekci. (Hejduková)
Jednotlivé předsedy sekcí požádat o dodání počtu členů jejich sekcí (Hejduková).

 Příprava voleb do výboru, podzim 2016 (Šonka)
Informace o přípravě voleb na období 2017-2020. Podrobně bude zasláno výboru emailem
(Hejduková).
Forma: elektronicko-korespondenční
Krajské zastoupení: volba zástupců z každého kraje dle stávajícího klíče
(zvýší se počet členů výboru o tři)
Revizní komise: zůstává tříčlenná
Termíny: finálně rozhodnout 10. 6. 2016 na příští výborové schůzi
Volební komise: finálně rozhodnout 10. 6. 2016 na příští výborové schůzi
(tříčlenná, členové volební komise nemohou kandidovat do výboru ani revizní komise)
1. kolo: emailový návrh kandidátů (zvlášť do výboru a revizní komise), navrhuje každý
kohokoliv, nejlépe s připojeným prohlášením navrženého, že s kandidaturou souhlasí.
2. kolo: výběr z kandidátní listiny vytvořené na základě 1. kola
(Kandidát může být v kandidátní listině jak pro výbor, tak i pro revizní komisi. V případě zvolení
do obou těles se sám rozhodne, do kterého z nich vstoupí).
13.

Ostatní

14.

Informace o ČNS, z. s.


Newsletter – do konce roku zbývají 3 vydání (Hejduková)

1. vydání
2. vydání

3. vydání
4. vydání
15.

Navrhovaný harmonogram
únor – HOTOVO
květen (zprávy z UEMS, EAN jejich volbách,
o plánovaných volbách ČNS, propagace ČSNS,
informace o kalendáři akcí, případně nové struktuře,
zmínit granty pro mladé v rámci ČSNS atd.)
září (zprávy ze SÚKL, propagace ČSNS atd.)
listopad (včetně tištěné verze v rámci sjezdu)

Příští schůze: 10. 6. 2016 v 10:00, Praha (GUARANT International)
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