ZÁPIS
ze schůze výboru České neurologické společnosti ČLS JEP
ze dne 14. února 2014; 10.00 – 15:00;
Velká zasedací místnost děkanátu 1. LF UK, Na Bojišti 3, Praha 2
Přítomni:
Doc. MUDr. Michal Bar, Ph.D., FESO
Prof. MUDr. Josef Bednařík, CSc.
MUDr. Jan Dienelt (RK)
Doc. MUDr. Eduard Ehler, 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.
MUDr. Ivo Schenk (RK)
MUDr. Ondřej Škoda
Prof. MUDr. Karel Šonka, DrSc.
Doc. MUDr. Radomír Taláb, CSc.
Omluveni:
MUDr. Jan Bartoník
Prof. MUDr. Milan Brázdil, Ph.D.
Prof. MUDr. Eva Havrdová, CSc.
Prof. MUDr. Evžen Růžička, DrSc.
Hosté:
MUDr. Martin Pretl (Asociace soukromých neurologů)
Denisa Hejduková (Guarant)

č.

Úkol

1.

Kontrola zápisu z 20. 11. 2013

2.

Sekce
Neurointenzivní sekce
Výbor ČNS rozhodl, že počet členů (35) je dostačující na zvolení nového výboru. Návrh výboru
na vytvoření samostatných www stránek sekce.

3.

Zdravotnictví (Škoda)
Doporučený postup Intenzivistické společnosti – prognostikace po KPR
Návrh na vyřešení technických a personálních otázek (kompetence). Výbor žádá o zaslání
doporučeného postupu k nahlédnutí a posouzení (výboru zašle prof. Šonka).
Opakování kódů 29240 jako oficiální stanovisko společnosti a publikace na
webu.
Výbor odsouhlasil vyvěsit na www stránky ČNS vyjádření pro pojišťovnu OZP, k opakování
kódu 29240.
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Pracovní skupina pro elektrofyziologické kódy
Doc. Marusič informoval o návrhu pracovní skupiny, která se bude problémem zabývat.
Složení: dr. Pretl, dr. Mazanec, doc. Kršek, doc. Jech (předběžně), doc. Marusič. Výbor toto
složení odsouhlasil s tím, že je možné rozšířit o další členy dle požadavků ostatních odborných
společností či dle potřeby pracovní skupiny.
Botulotoxin
Předvedení seznamu injektoru botulotoxinu, seznam byl již zaslán na pojišťovnu.
Quetiapin
Výbor bere s uspokojením na vědomí.
Aktuální situace v oboru dětské neurologie (nedostatek specializovaných lékařů
+ vzdělávání v dětské neurologii)
Prim. Korsa sdělil obavu s nedostatkem dětských neurologů do budoucna. Doc. Marusič
informoval o znovuotevření oboru dětské neurologie jako základního oboru (kmen neurologie).
Centrová péče v epileptologii
Doc. Marusič zaslal návrh České ligy proti epilepsii (ČLPE) na ustanovení center vysoce
specializované péče (Komplexních center pro epilepsie) do věstníku MZ prof. Šonkovi. Doc.
Marusič zaslal v průběhu jednání výboru i ostatním jeho členům. Po obdržení měli členové
výboru 1 týden na vyjádření, připomínky zaslal prof. Šonka.
Výbor souhlasí s návrhem ČLPE na ustanovení center vysoce specializované péče
(Komplexních center pro epilepsie). Podmínky vyhlášení budou upraveny na základě
připomínek.
Roztroušená skleróza
Prim. Škoda informoval o vzniku skupiny k roztroušené skleróze na ministerstvu, která bude
komunikovat s pojišťovnou a ministerstvem zdravotnictví. (Škoda, Taláb, Havrdová).
Národní program pro vzácná onemocnění
Výbor odsouhlasil návrh prof. Bednaříka navázat spojení s prof. Mackem pro pomoc
s informováním o oboru neurologie.
4.

Sjezdy
Sjezd ČNS Ostrava
Doc. Bar informoval o složení programového a vědeckého výboru, o navrhovaných tématech
(spolu se sekcí sester – nově).
Čestné předsednictvo budou tvořit členové výboru ČNS, kteří nejsou členy výboru
programového a členové výboru Slovenské neurologické společnosti.
Výbor doporučuje také zvážit využití formy elektronických posterů.
Návrh doplňků ke sjezdu (Target) přednášky v LeoExpresu, knihovna
videozáznamů
Prof. Šonka informoval o možnosti uspořádat sympozium v LeoExpresu a o možnosti vložení
nahrávku přednášky spolu s abstrakty na www stránky ihned po skončení semináře apod.
Vyúčtování sjezdu 2013
Informování o finálním vyúčtování sjezdu 2013. Zisk bude rozdělen mezi organizátora a
odbornou společnost (1/3) na účet ČNS ČLS JEP. Přesná částka čistého zisku bude známa na
příštím konání výboru. Předběžná hodnota zisku je 155 tisíc Kč.
Další triáda sjezdů
Doporučení dát na www stránky ČNS dopis, kde vyzýváme k organizaci na sjezd 2016
(Čechy). Dopis připraví sl. Hejduková. Maximální termín pro přihlášení k organizaci je do 9. 5.
2014 (14 dní před konáním následující výborové schůze).
Po sjezdu v Ostravě doc. Bar ve spolupráci s prof. Růžičkou a prof. Bednaříkem připraví
souhrnnou informaci o spolupráci s Guarantem (hodnocení) pro přípravu rozhodování o
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kongresové spolupráci v následujícím období.
Aktivity v roce 2015 (Sjezd na Slovensku)
Návrh na edukační akci v roce 2015 (pravidelná akce v letech, kdy bude ČSNS na Slovensku).
Návrh workshopů, výukových kurzů nejnovějších trendů. Do příštího výboru (23. 5. 2014)
rozhodnutí, zda se tato akce uskuteční či nikoliv. Je nutné najít volný termín (2 dny).
Konference praktické neurologie – Neurologie pro praxi
MUDr. Polívka informoval o konferenci, která se konala 29. - 30. 1. 2014.
Sjezd mladých neurologů
Výbor ČNS nebude organizovat sjezd mladých neurologů. Pokud vznikne sekce mladých
neurologů, bude její aktivity podporovat.
Záštity ČNS ČLS JEP odborných akcí
Připravit dokument, zda je ČNS spolupořadatel akce či dává pouze záštitu akce (dát také na
www). – prof. Šonka
1) Neurourologickému semináři ve Svaté Kateřině udělena záštita – odpovědět (prof.
Šonka)
2) Neuromuskulární kongres – akce Neuromuskulární sekce (automaticky záštita ČNS)
15. - 16. 5. 2014
3) Spinální kongres (23. – 24. 10. 2014) – žádost o záštitu (prof. Bednařík). Záštita
udělena.
4) 15. - 16. 10. 2014 Neuroimunologické sympozium Olomouc (Doc. Taláb). Záštita
udělena.
5.

Vzdělání
SOR (Marusič)
Informace o aktuální problematice SOR. Žádost o vkládání aktualizace a dalších informací
SOR na web ČNS – stávající záložka
Výbor souhlasí – úpravy této části stránek po schválení prof. Růžičkou.
Klinická elektrofyziologie – platnost zkoušek a zkoušení obecně
Informování o průběhu vzdělávání a zkouškách z klinické elektrofyziologie. Funkční odbornosti
(konstituované na základě dohody ČNS a Společnosti klinické neurofyziologie před 20 lety)
budou nadále považovány za kvalifikaci pro vykonávání EEG, EMG a EvPot. Výbor v souhlase
se společností klinické neurofyziologie trvá na přechodném období pro získání funkční
odbornosti do konce roku 2015. Tzn. Od 1. 1. 2016 musí mít funkční odbornost všichni.
Informovat členy společnosti (prof. Šonka) emailem a zpráva na www stránky.
Komise pro zkoušení jsou tvořeny po dohodě zástupci obou zmíněných společností (+ 1
zástupce Ligy proti epilepsii v EEG komisi), složení komisí je na webu společnosti klinické
neurofyziologie. Složení komise http://www.neurofyziologie.cz/foEEG.html. Výbor odsouhlasil
naše zástupce v komisích na další období.
Po každých volbách do výboru ČNS ČLS JEP bude nutnost zvolit do 1 roku působení
nového výboru ČNS ČLS JEP zástupce ČNS v komisích. Společnost klinické
neurofyziologie bude požádána, aby svoje zástupce měnila v jiném období, aby
v komisích byla zachovávána kontinuita. Se společností klinické neurofyziologie bude
třeba sestavit matriku držitelů funkčních odborností.
Možnost a garance EMG kurzů
Doc. Bar požaduje rozšíření počtu pracovišť, kde se mohou lékaři vzdělávat k získání EMG
funkční odbornosti. Bod k projednání společností klinické neurofyziologie (zajistí doc. Marusič).
Komise pro funkční odbornost by mohla dávat pracovišti nějakou formu garance, k výkonu
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školení.
Sl. Hejduková zjistí možnosti pro získání grantu (dotačního/sponzorského programu) na školení
EMG.
6.

Časopis (Bednařík)
85.000 návštěvníků elektronické verze časopisu za leden 2014.
Informování, že časopis ČSNN je v aktualizovaném seznamu recenzovaných neimpaktovaných
periodik vydávaných v ČR (dále jen Seznam) platného pro rok 2014, zveřejněné čerstvě na
stránkách www.vyzkum.cz, což podle dostupných informací není v protikladu s jeho
hodnocením jako impaktovaného periodika, protože figuruje v databázi impaktovaných
časopisů Thomson Reuters i v databázi Scopus.

7.

Mezinárodní vztahy (nic nového)

8.

Ekonomika
Prof. Herzig informoval o hospodaření ČNS ČLS JEP za rok 2013.
Zisk ze sjezdu 2013 bude poukázán na účet ČNS ČLS JEP.
Předsedové sekcí budou požádáni dopisem o informaci o akcích sekcí ČNS ČLS JEP
v loňském roce a požádáni aby třetinu event. zisku poukázali na konto společnosti.
MUDr. Polívka zažádán o sdělení termínu akce Neurofarmakologické sekce.

9.

Rok mozku
Prim. Neumann představil koncept k projektu Rok mozku 2014 a nástin možných témat a PR
aktivit pro ČNS ČLS JEP. Koncept byl vzat na vědomí. V rámci projektu se mj. předpokládá i
uspořádání společné tiskové konference (březen) všech zainteresovaných odborných
společností. Pracovní skupina ve složení Brázdil, Havrdová, Herzig, Neumann, Růžička, Šonka
bude nadále pokračovat v aktivitách na projektu Rok mozku 2014 ve spolupráci s Medica
Healthworld a.s. a Guarantem. Anotace k projektu Rok mozku 2014 bude uvedena
v Newsletteru.

10.

Žádosti o členství
Nově přijatí členové:
Aftanasová Vanda MUDr.
Běhounek Jiří MUDr.
Hajduková Lenka MUDr.
Kastnerová Iveta MUDr.
Klečková Jana MUDr.

NNF
TN Praha 4
ÚVN Praha
TN Praha 4
ÚVN Praha

Kopáčik Roman MUDr.
Krejstová Gabriela MUDr.
Krůpa Petr MUDr.
Martinkovič Lukáš MUDr.
Musilová Šárka MUDr.
Nachmilnerová Iva MUDr.
Ondrová Lucie MUDr.
Potočková Veronika
MUDr.

FN Brno
Nem. Prostějov
NCH Hradec
FN Motol
ÚVN Praha
FNO Brno
ON Příbram
FN Motol
Neurologie ambulance pro děti a
dospělé

Sauerová Marta MUDr.
Serafin Juraj MUDr.
Shudeiwa Adel MUDr.

NeuroCarePlus
Nemoc.třebíč6740

Sližová Markéta MUDr.

VN

Sýkorová Eva MUDr.
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Václavík Daniel MUDr.
Zemanová jana MUDr.

neu OV 70384
Jihlava

Na žádost výboru prof. Šonka zažádá o seznam ukončených členů na příští výbor 23. 5. 2014.
Žádosti na snížení členských příspěvků:
Pešková Katarína MUDr. – výborem schváleno
11.

Soutěž o nejlepší publikace roku 2013 (upozornění na deadline na konci března
vzhledem k event. doporučení na Cenu předsednictva ČLS JEP)

12.

Čestná členství a medaile ČNS – Nové návrhy na rok 2014
Obeznámení členů výboru se seznamem nositelů čestného členství a medailí ČNS.
Návrh na udělení medaile: prof. Jiří Tichý, DrSc. - odsouhlaseno
Členové výboru na příštím výboru vznesou své návrhy na udělení čestného členství či medaile.
Na výboru 23. 5. 2014 bude rozhodnuto.

13.

Web/kontakt se členskou základnou (Bednařík)
Veškeré žádosti členů výboru o vložení na www stránky ČNS mohou zasílat přímo sl.
Hejdukové.

14.

Varia
Žádost o podporu návrhu změny Zákona o zdravotnických prostředcích
Výbor podporuje návrh změny Zákona o zdravotnických prostředcích.
Cerebrovaskulární sekce
Prim. MUDr. Schenk informoval o materiálu NRC, týkajícím se možného přerozdělení úhrad
pro centra, pečující o pacienty s akutní CMP, prostřednictvím systému DRG (vyšší koeficienty
pro pracoviště, poskytující trombolýzu či mechanickou rekanalizaci). CVS se bude zabývat
možnostmi jeho využití při komunikaci s Ministerstvem zdravotnictví a zdravotními
pojišťovnami.

15.

Newsletter
Prosba o zaslání zprávy o Roku mozku (prim. Neumann).

16.

Příští schůze:
23. 5. 2014 v Praze 10-15hod, Velká zasedací místnost děkanátu 1. LF UK, Na Bojišti 3,
Praha 2

Kontrola: prof. Šonka
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